Från Styrelsen Brf Floristen
Till Boende i Brf Floristen

Göteborg 2009-03-20

EN MILJÖTÄNKANDE BOSTADSRÄTTSFÖRENING!
Styrelsen har i samråd med Kretsloppskontoret beslutat om att införa avfallshantering med två
fraktioner i Brf Floristen. Detta innebär att vi börjar sortera bioavfall i ett kärl och blandat
avfall i ett annat kärl. Bioavfall avser allt biologiskt nedbrytbart avfall och hämtas alltid en
gång i veckan. Blandat avfall avser vanligt hushållsavfall.
Motiven till att göra denna förändring är främst följande:
• Kostnadsbesparing
• Aktivt miljötänkande
• Förbereda inför kommunens framtida avfallsdirektiv
Målet är att vi skall kunna börja sortera bioavfall i början av maj om allt går som det ska.
D-husen kommer få ett 125-liters biokärl (för biologiskt nedbrytbart avfall1) i varje soprum.
Boende i D-husen behöver inte göra något val utan de kärlen som finns idag kommer
fortsättningsvis att tömmas varje vecka. Med förändringen minskar D-husen kostnaderna med
32 kr/hushåll/månad.
A-, B- och C-husen kommer att få ett separat 60-liters biokärl per hushåll och behöver
dessutom välja ett av fyra alternativ för sitt blandade avfallskärl. Idag har alla lägenheter (A-,
B- och C-husen) ett 190-literskärl för blandat avfall. I och med att vi går över till
tvåfraktionssortering finns det möjlighet för varje enskilt hushåll att välja mellan ett 190literskärl eller ett 140-literskärl och dessutom välja huruvida man vill ha hämtning varje eller
varannan vecka av det blandade avfallet.
Det kommer att finnas två ändringstillfällen per år, då respektive hushåll kan ändra sitt
avfallshanteringsalternativ, om så behövs. Var vänlig och fyll i bifogad talong beträffande
vilket val som passar just ert hushåll bäst. Är man intresserad av att se hur kärlen (60- och
140-literskärlen) ser ut, så har några av hushållen i området vid Taklöksvägen dem.
För närvarande följer föreningen högsta avfallstaxan, vilket betyder att föreningen betalar ca
110 000 kr/år för våra 44 hushåll (budgetår 2009).
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Se ”LATHUND BIOAVFALL”

D-husens totala besparing motsvarar 6 144 kr/år för föreningen. Föreningens totala besparing,
för A-, B- och C-husens respektive alternativ, framgår av tabellen nedan:
Två fraktioner:
Alternativ

Total besparing
A-, B- och C-hus

1. 190 liter, varje vecka
2. 140 liter, varje vecka
3. 190 liter, varannan vecka
4. 140 liter, varannan vecka

16 464 kr/år
22 176 kr/år
37 968 kr/år
41 328 kr/år

Total besparing
Samtliga hushåll,
A, B, C och D
22 608 kr/år
28 320 kr/år
44 112 kr/år
47 472 kr/år

Viktigt att notera är att om vi missköter2 tvåfraktionssorteringen kommer hushållet/hushållen
att uppmärksammas direkt med ett separat skriftligt meddelande. Vid tredje påminnelsen som
felsortering påpekas, tas bioavfallskärlet bort och debiteringen återgår till det som gäller för
vanligt blandat avfall.
Dessutom vill styrelsen passa på att tipsa om den utomordentliga möjligheten som finns för
att reducera mängden avfall genom att besöka återvinningsplatsen Bäcktuvevägen/Bäckedalsvägen, där vi kan lämna glas (färgat och ofärgat), plast (både hård och mjuk), tidningar,
papp/wellpapp, pappersförpackningar, metallförpackningar och batterier.
Styrelsen vill också påpeka att det vid budgetförhandlingarna för år 2010 eventuellt finns
möjlighet att börja differentiera månadsavgifterna för respektive hushåll, baserat på faktisk
avfallskostnad.
Vidare ser styrelsen fram emot att alla hushållen ställer upp på förändringen för att ge största
möjliga effekt avseende kostnadsbesparing och i miljöhänsyn.
Med vänliga hälsningar / Styrelsen
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Se ”OM DET BLIR FEL” i ”LATHUND BIOAVFALL”

VAL AV AVFALLSHANTERING FÖR A-, B- OCH C-HUS

Kryssa i vilket alternativ som passar Er/Dig bäst.
Ett aktivt val måste göras, annars blir det automatiskt alternativ 1.
NAMN:________________________________________________________

ADRESS:_______________________________________________________

LÄGENHETSNR:________________________________________________
Samtliga alternativ nedan inkluderar ett 60-liters biokärl per hushåll som
kommer att tömmas varje vecka.






För det blandade avfallet önskar mitt/vårt hushåll:
(Välj ett av alternativen)

Kostnadsbesparing

1. Behålla vårt 190-literskärl som hämtas varje vecka.

kr/hushåll/mån
49

2. Ett 140-literskärl som hämtas varje vecka.

66

3. Behålla vårt 190-literskärl som hämtas varannan
vecka.
4. Ett 140-literskärl som hämtas varannan vecka.

113

Lämna till Mattias Sandin, Månviolsvägen 2, senast den 9/4-2009.
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