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PARHUSENS SOPHANTERING  

I föreningens jakt på att kapa kostnader har vi återigen tagit oss en titt på sophanteringen. 
Med första förändringen som gjordes under 2009 då biokärlen infördes, gjorde Floristen en 
besparing på totalt ca 35 000 kronor per helår. Nu när vi följer upp våra kostnader kan vi se 
att en ytterligare besparing på ca 10 000 kronor är möjlig, genom att minska den outnyttjade 
volymen i föreningens sopkärl för blandat avfall. 

Vad kommer att hända? Av våra 28 parhushushåll i har i dagsläget 13 stycken hämtning 
varje vecka, dessa hushåll kommer nu att få 190-literskärl (om man inte redan har det) för 
blandat avfall och hämtning varannan vecka från och med 1 april. 

Vad gör vi om det blir fullt i kärlen innan hämtning? I vardera soprum på 
innergården finns två 600-literskärl som även i fortsättningen kommer att tömmas varje 
vecka. Dessa är i regel inte fulla vid hämtning så i första hand hänvisar vi de boende till 
soprummen om det egna kärlet skulle bli fullt innan det är dags för hämtning. Era nycklar 
passar även till soprummen. Om det skulle bli ett ständigt problem, d.v.s. om kärlet blir 
överfullt varje gång trots källsortering och sortering av bioavfall, får vi givetvis ta upp frågan 
för diskussion. Styrelsen ser dock så pass stor vinning, både ekonomiskt och ur 
miljösynpunkt, att vi valt att genomföra detta. 

Om soprummen ändå töms varje vecka, varför kan inte enskilda kärl ha fortsatt 
veckovis tömning? Det är olika sopbilar som hämtar avfall från soprum respektive 
individuella hushåll. 

Var ligger besparingen? I första hand ser vi till kostnaden, varje krona vi kan kapa innebär 
lägre höjning av nästa års månadsavgift. En stor besparing som även måste tas i beaktande 
är givetvis miljöpåverkan, vi har väldigt goda möjligheter till sopsortering och återvinning, 
vilket bör uppmuntras. Vidare ser styrelsen även detta som en möjlighet att förbereda oss på 
införandet av vägning av hushållsavfall, här gäller det att få ner den totala vikten på avfall så 
mycket som möjligt.  

Givetvis finns det möjlighet att bidra till att föreningen sparar ytterligare pengar genom att 
välja ett 140-literskärl med tömning varannan vecka. Hör av dig till styrelsen@brffloristen.se i 
så fall. I övrigt hoppas styrelsen på en bred uppslutning och ett fortsatt engagemang till att 
spara pengar åt föreningen. Vi syns på stämman på måndag den 29/3, i förskolan på 
Taklöksvägen.   

/Styrelsen 

PS. Om du inte får detta brevet per e-post har du förmodligen inte skickat in din e-postadress 
till styrelsen@brffloristen.se. DS. 


