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Som nyinflyttade sedan juni 2022 har vi noterat att samfälligheten endast står för sortering av
matavfall och hushållssopor, samt diverse småelektronik. Detta trots samfällighetens storlek i
antal medlemmar och hushåll.

Med dagens miljömål, miljöförändringar och lagkrav på sopsortering enligt miljöbalken
kap.15 bör samfälligheten ta ett större ansvar till att bidra till bättre sopsortering som leder till
en bättre miljö på både kort och lång sikt.

Utan att ha hittat något i mötesprotokoll eller stadgar för samfälligheten så innebär det att
sopsortering skall ske på frivillig basis med hänvisning till bl.a. FTI's återvinningsstation vid
ICA parken. Det som vi förbrukar mest i samhället och borde återvinna mest är plast och
kartong. Detta går emot svensk lag om att allt avfall skall sorteras i största möjliga mån.

Samfälligheten bör ta ett större ansvar då abonnemanget för avfallshämtning hos
kommunen är billigare om man har sortering jämfört med att slänga "allt i samma".
Ekonomi- och miljövinsten för samfällighetens medlemmar blir gynnsam då man inte blir
beroende av att exempelvis ta bilen till återvinningsstationen samt att FTI's stationer inte är
garanterade att vara etablerade på samma platser i framtiden, vilket kan försvåra ett aktivt
arbete för god miljö för oss som individer.

Undertecknade föreslår:
Alternativ 1:
I samråd med kommunen utreda möjligheten att börja med färgsortering, vilket idag bara
erbjuds till villor, radhus mm. som har eget avfallsabonnemang.
Med hänsyn till brunnsgärdets samfällighet där majoritet av hushållen är friköpta och är
äganderätt i jämförelse med en bostadsrättsförening borde denna lösning inte vara omöjlig
att påverka kommunen att erbjuda.

Alternativ 2:
Samfälligheten skall i samråd med kommunen införa den sopsortering som är möjlig att
tillhandahålla i förhållande till soprummens storlek för att på sikt minska kostnaderna för
avfallshantering och aktivt arbeta för en bättre miljö och framtid både som organisation och
på individnivå.
Fokus bör ligga på att få in sortering på plast och kartong i första hand, därefter om utrymme
finns erbjuda möjlighet att sortera tidningar, glas och metall.
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Styrelsens yttrande:

Styrelsen har enligt förfrågan i motionen varit i kontakt med en av de personer som arbetar
på kommunen. Denne uppger att kommunen har påbörjat ett förändringsarbete när det
gäller sopor och arbetar med frågan som helhet. I nuläget finns det inte någon lösning att
erbjuda den typ av boende som Brunnsgärdet representerar.

Kommunen menar vidare att Brunnsgärdet har den sortering som soprummen kan hantera
storleksmässigt, våra soprum är för små för att hantera en extra mängd sopor som en
förändrad sophantering innebär. Den lösning som finns idag, med fraktioner i soprummet för
restsopor, el, batterier och lysrör, med grovhämtning 1-2 ggr per år samt med sopsortering vid
ICA Parkhallens sopstation är den mest adekvata för Brunnsgärdet i nuläget.

Givetvis kan storleken på soprummet diskuteras. Samfälligheten förfogar över
parkeringsmarken och prioriterar ytorna efter de behov som finns. Ökar man
sopsorteringsytorna minskar man parkeringsplatserna och tilltänkta platser för framtida
laddstolpar.

Styrelsen håller med om att sopsortering är viktig men rekommenderar att:

Samfälligheten inte driver frågan vidare i nuläget, då kommunen inte erbjuder färgalternativ
sophantering till föreningar samt uppger att storleken på våra soprum inte kan rymma
ytterligare fraktioner utan att byggas ut men att vi tar med oss frågan för att kunna agera om
förutsättningarna förändras.

Vid framtida översyn av garagen beaktat dess beräknade livslängd kan möjligheten att utöka
sophanteringen kan diskuteras vidare ur ett helthetsperspektiv.


