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INLEDNING 

Anledningen till att Styrelsen skriver ett 

medlemsbrev, som enbart handlar om vårt 

gemensamma miljörum, är att vi har fått 

påpekande från kommunen. Även från ett 

antal medlemmar, som tycker att rummet 

sköts dåligt och är ofräscht. 

Styrelsen har ingen annan uppfattning! 

En medlem skrev en motion till årsstämman, 

om att sätta upp kamera i miljörummet för 

att inte miljöfarligt avfall skall hamna där. 

Stämman godkände motionen, vilket betyder 

att styrelsen jobbar för närvarande med att 

installera kamera. 

 

Styrelsen har under en längre tid försökt 

påverka medlemmarna och hyresgästerna att 

det måste bli en förbättring av sop-

hanteringen. Information har satts upp eller 

skickats ut, genom styrelsens medlemsbrev.  

 

Det kan inte vara styrelsens arbetsuppgift 

att städa efter de som inte rättar sig efter 

beslutade regler m.m.  

 

Eftersom sophanteringen inte sköts på ett 

tillfredställande sätt, kommer olika 

aktiviteter, som styrelsen beslutar, att 

medföra en extra kostnad för föreningen och 

Dig! 

 

KAMERA 

Installation kommer att ske under den 

kommande veckan. Styrelsen kommer 

tillsammans med Polisen att kunna titta på 

inspelningen, vem som har brutit mot miljö- 

lagen eller kommunens regelverk, som 

gäller vid hantering av avfall.  

 

Vid fel hantering av avfall i miljörummet 

kommer styrelsen påtala detta för 

medlemmen eller hyresgästen. Miljöbrott 

kommer alltid att anmälas till Polisen för 

utredning. 

 

VAD MÅSTE FÖRBÄTTRAS! 

 

 

  

GROVSOPOR 

Dessa får inte ställas på golvet i miljö-

rummet. Styrelsen har beslutat att inte ta 

bort grovsoporna, innan kameran är på plats. 

Bland de sopor, som har ställts på golvet, är 

det mycket, som klassas som miljöfarligt 

bl.a. färgburkar, även om de är tomma, olika 

elprylar, m.m.  

 

Grovsopor måste varje medlem eller 

hyresgäst själv ta ansvaret för och lämna   

till ex Returpunkten. 

 

Föreningsstyrelsen har ingen skyldighet 

att ta hand om grovsopor. 

 

WELLPAPP 

Föreningen tar hand om små kartonger. 

Styrelsen har även ökat antalet tömningar 

p.g.a. att det har blivit större volymer.  

 

Stora wellpappkartonger måste Du själv 

köra till Returpunkten eller lagra dem 

tills städcontainer finns på plats på 

gården, som finns två gånger per år. 

 

 Då och då händer det att vi noterar att 

någon har köpt en ny TV eller varit på IKEA 

och storhandlat. Detta genom att se på den 

stora mängd wellpappkartonger, som 

tillkommit. Detta tilltag gör att andra 

medlemmar inte kan lämna sina mindre 

kartonger, i avsedd sopkärl.  

 



   Miljörummet 2015             Norrköpingshus nr 28 
    Medlemsbrev januari v. 4                                                                                                 Brf Barken 
                       
   

Mailadress: barken28@hotmail.se      Telefon: 0733 – 59 24 45    Hemsida: www.barkenbostader.se. 
Medlemsinloggning – Medlem / Barken2014 

 
 

KARTONGER 

Mjölkkartonger, leksakskartonger m.m. skall 

vikas ihop innan de kastas i avsedda kärl.  

 

Många gånger blir kärlen överfulla för att 

någon inte har vikit ihop sina kartonger! Det 

tar mellan 10-15 sekunder att vika ihop en 

kartong. Kom ihåg att vi betalar efter 

volym. 

 

 

 

BRÄNNBARA SOPOR  

Skall läggas i avsedda kärl. När sopkärlet är 

fullt, måste soporna läggas i nästa kärl.  

Bilden ovan visar överfyllda kärl, trots att 

det finns tomma lite längre in i miljö-

rummet. När sophämtarna tömmer kärlen, 

kommer dina sopor att hamna på golvet.  

 

Vem skall då ta upp dem? 

 

Styrelsen har ökat antalet kärl för brännbara 

sopor efter påpekande från kommunen. Allt 

för ofta ser vi stora mängder 

skyddsemballage (frigolit) ligga där och ta 

upp plats! Stora mängder av frigolit m.m. 

måste du själv se till att det omhändertas på 

något sätt. 

 

MATAVFALL 

Det komposterbara avfallet har minskat 

under åren. Vi ser det tydligt eftersom något 

kärl alltid är tomt. Detta tyder på att några 

hushåll inte sorterar sitt avfall efter de 

anvisningar som kommunen har ställt på oss 

medborgare. Anledningen, att det skall 

sorteras, är att minska bl.a. klimatpåverkan!  

 

Dessutom har styrelsen noterat att någon 

lägger sina sopor i ett fullt kärl även om 

kärlet bredvid är tomt.  

 

 
 

PLASTFÖRPACKNINGAR 

Bland plastförpackningar hittades denna 

ovikta emballage. Även här gäller som 

pappersförpackningar, vik ihop dem! Allt 

som är plast, får inte slängas här utom det 

som är återvinningsbart, vilket finns skrivet 

och uppsatt i miljörummet. Vissa plastföre-

mål skall sorteras som brännbart. 

 

Se anvisningar på väggarna! 

 

STYRELSEN 


