Information från styrelsen till boende
i Brf Stenbär
Styrelsen undrar om ni boende på Stenbärsvägen vill ha återvinningsrummet kvar?
I vårt område finns det tre soprum, varav ett är ett rum för återvinning. Soprummen och
tömningen av soprummen är en tjänst som är inkluderat i våra månadsavgifter. Ju mer vi
sorterar våra sopor, desto lägre kostnad får föreningen.
I återvinningsrummet hittar du dessa kärl:
• Metall
• Glas
• Tidningar
• Plast
• Pappersförpackningar
• Små-el
• Små batterier
• Små lampor
Det betyder att om du har övriga sopor, som du inte hittar något kärl till, får du själv
ombesörja att dessa grovsopor kommer till Sörby Urfjäll.
Med jämna mellanrum dyker det upp diverse annat skräp på golvet, tex porslin, trasiga
diskställ etc. som det inte finns något kärl till. Det innebär att det är någon i föreningen som
inte åker till Sörby Urfjäll med sina grovsopor utan istället anser att någon annan ska göra det
åt dem. De dumpar nämligen diverse saker i återvinningsrummet som inte ska vara där.
Våra vicevärdar har vid flertalet tillfällen varit väldigt hyggliga och åkt med detta till Sörby
Urfjäll, något som inte ingår i deras arbetsbeskrivning och de inte får betalt för. Tyvärr har
detta problem blivit större och större i och med att man nu på veckobasis hittar saker som inte
bör finnas där.
Nyligen satte de upp en lapp i soprummet där man uppmanar de personer som dumpar
diverse saker, att man ska göra om och göra rätt, dvs själv ombesörja att detta kommer till
Sörby Urfjäll eller samåka med en granne.
Denna lapp besvarades med en ytterligare lapp med ett hånfullt meddelande ”PATETISKT
OM NI TYCKER DET ÄR ETT STORT PROBLEM SÅ LÖS DET! SLUTA MED GNÄLLET LISA
OCH KURT”
Ja problemet blir löst om man att ta bort soprummet.
Som överskriften säger, undrar nu styrelsen om ni boende vill ha grovsoprummet kvar?
Förutsättningarna för det är ju att vi alla måste ta vårt ansvar och hjälpas åt att få detta att
fungera. De flesta gör ju redan det vilket är toppen dock är det några som missköter detta och
det drabbar dessvärre alla.
Som vi tidigare beskrivit så gynnar korrekt sopsortering vår avgift. Se uträkningen som togs
upp på mötet den 14 januari 2020 och sedan skickades ut till samtliga boende. För er som
glömt kostnaderna så får ni dom igen.
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