
Nyhetsbrev hösten 2020 

Här kommer lite information om vad som är 

beslutat eller på gång i samfälligheten. 

Protokoll från styrelsemöten och aktuell 

information finns på hemsidan 

(http://www.skogsbarens.org/) 

Ökad vattenförbrukning 

Vattenförbrukningen för hushållen i samfälligheten har under våren och sommaren 2020 varit 

betydligt högre än tidigare. Troligtvis beror ökning till stor del på Covid-19 eftersom många 

spenderar mer tid i hemmet än tidigare. I samfällighetsavgiften ingår en preliminär kostnad för 

vattenförbrukning, men eftersom förbrukningen för många hushåll ser ut att bli betydligt högre 

kommer det medföra att dessa hushåll kommer få mindre pengar tillbaka eller betala mer pengar vid 

avräkningen efter årets slut (beroende på samfällighetens resultat i övrigt).  

Höstens städ- och underhållsdag 

Höstens städ- och underhållsdag infaller 17/10. Som vanligt kommer containrar för trädgårdsavfall 

att finnas vid vändplanen på Blåbärsvägen och Hjortronvägen. 

Behållare för plast- och pappersförpackningar på Hjortronvägen 

Vid sopstationen på Hjortronvägen finns idag en behållare vardera för plast- och 

pappersförpackningar. Det är positivt att dessa används eftersom sopsortering är viktigt för miljön 

men även för samfällighetens ekonomi eftersom tömningen av hushållsavfall är betydligt dyrare än 

tömning av plast- och pappersförpackningar. Behållarna är dock inte dimensionerade för att räcka för 

alla hushåll i samfälligheten utan främst tänkta som komplement till kommunens 

återvinningscentraler. Tanken är alltså att behållarna ska användas när du inte har möjlighet att 

slänga förpackningarna vid någon av kommunens återvinningscentraler. Behållarna är endast 

dimensionerade för mindre förpackningar såsom mjölkkartonger och inte wellpappkartonger. Vidare 

är det viktigt att kartongerna viks ihop för att inte behållarna ska fyllas direkt. Sedan bör självfallet 

inga förpackningar läggas i behållarna om de redan är fulla. Om behållarna fylls så att locken inte kan 

stängas ramlar det lätt ut avfall vilket ser tråkigt ut och förfular vårt gemensamma område. 

När det gäller samfällighetens behållare för plast- och pappersförpackningar är det alltså viktigt att: 

 I första hand istället använda kommunens återvinningscentraler. 

 Inte slänga större förpackningar såsom wellpappkartonger. 

 Alltid vika ihop behållarna innan de slängs. 

 Inte slänga förpackningar om behållaren redan är full. 

Vi vill även påminna om att våra molokar endast är till för hushållssopor och inte sopor från 

verksamheter eller avfall såsom glas eller badrumsskåp. 
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