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Sop- nedkasten och hanteringen
Vi har en längre tid haft problem med sophämtningen. Vår
sophämtnings leverantör vägrar ta säckarna i botten av våra
sopnedkast när de är för tunga, eller när de spruckit. Säckarna
spricker när tunga påsar blir kastade ifrån hög höjd.
Vi har i styrelsen fått jobba med att hantera detta
handgripligen. Medlemmar i styrelsen har regelbundet varit
ute och plockat om i säckarna när detta hänt samt även i
många fall innan sophämtarna vägrat, vi har till och med
lastat säckar i våra egna bilar och kört bort dem till
återvinningsstationen i ett försök få det att fungera.
Vi har försökt vinna tid inför det slutgiltiga övertagandet av
den så kallade “trekanten”. “Trekanten” är en onyttjad yta till
vänster om Regementsgatan och parkeringen vid vår östra
gavel, när man kör in på parkeringen.
Vi har en längre tid haft planer på att på den marken installera
någon form av modernare sophanterings lösning.
Styrelsen tålamod är dock på upphällningen nu. Vi orkar inte
längre ta glappet mellan den sophantering fastigheten fodrar
och den vi får.
Vi har i därför tagit beslut om några åtgärder på lång och på
kortare sikt.

Åtgärder från och med 29 februari 2020
Sopnedkasten kommer att stängas senast den 29 februari i
trappuppgångarna.

Att stänga sopnedkasten har alltid varit en del av planen, nu
görs det lite tidigare än planerat, eftersom det inte fungerar
varken för föreningen och leverantören. Du kommer att få gå
ner till porten och öppna fasadluckan och lägga dina påsar
direkt i säcken. Är det fullt i säcken får man gå till nästa port
och lägga påsen i den säcken istället. När du slänger sopor
behöver soppåsen vara knuten spå att inget ramlar ur. Låt
blöta sopor rinna av innan du slänger dessa.
I soppåsen lägger du sådant som inte kan sorteras ut. Dina
sopor går till förbränning och blir till värme och el. Exempel på
vad du kan lägga i soppåsen;












Små mängder blomjord
Blöjor, bindor, tamponger
Små mängder CD-och DVD skivor
Damm, dammsugarpåsar
Disk- och tandborstar
Glass- ät och grillpinnar, vinkorkar
Husdjursströ, kattsand
Kuvert
Leksaker sim inte innehåller batterier eller elektronik
Matrester
Snus, cigaretter, aska, stearinljus, tops, tvättlappar,
våtservetter, näsdukar, hushållspapper.

Återvinning
En del av soporna som kastas kan återvinnas vi har en
återvinningsstation, Regementsgatan vid staketet längs
järnvägen.

I Återvinningsstationerna där kan du slänga det som inte
får/kan slängas i föreningens avfallshantering;
Glas- färgad och ofärgat glas
Metall- aluminiumburkar, konservburkar
Papper / kartong - tidningspapper, tidningar, vanligt
papper, pizzakartoner, förpackningskartonger, mjölkoch yoghurtförpackningar m.m.
 Plastförpacknig
Styrelsens bedömning är att denna kortsiktiga lösning
behöver göras och samtidigt jobbar styrelsen med att ta
fram en permanent lösning som fungerar. Har du själv
förlag på vad hur en framtida avfallshantering kan se ut i
föreningen är du välkommen att skicka ditt förslag till;
sgb2@sgb12.se




