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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/) 

Behållare för plast- och pappförpackningar tas bort 

Tyvärr har situationen vid sopstationen på Hjortronvägen inte förbättrats då vi fortsatt sett problem 

med att en eller flera: 

 Slänger hushållssopor i återvinningskärlen 

 Slänger återvinning i kärl som redan är överfulla 

I enlighet med åsikterna från ordinarie föreningsstämman (årsmötet) har vi därför beslutat att ta bort 

behållarna för plast- och pappförpackningar. Det borde inte medföra några problem för boende i 

samfälligheten eftersom vi bor så nära två av kommunens återvinningscentraler. 

Återigen ett stort tack till alla boende som hjälpt till att städa upp efter de som misskött sig! 

Skåp till kompostkärlen 

Det förekommer även att en eller flera slänger kompost i överfulla kärl fast det finns andra 

halvtomma kärl. Styrelsen undersöker därför möjligheten att köpa skåp till kompostkärlen till ett 

rimligt pris som skulle kunna rymmas inom årets budget.  

Inga vassa föremål i moloken 

Vassa föremål kan skada plastsäcken som används när moloken töms. Behöver du t ex slänga ett 

trasigt dricksglas (de innehåller ofta material som inte är bra för återvinningen och ska därför slängas 

i vanliga soporna) är det därför viktigt att du förpackar glasbitar i t ex ett mjölkpaket. 

Vatten 

Samfällighetsavgiften innehåller en preliminär kostnad för vattenförbrukning som motsvarar ca 130 

m3/år vilket baserar sig på ett genomsnitt av förbrukningen i samfälligheten. Efter årsskiftet jämförs 

den preliminära förbrukningen med hushållens faktiska förbrukning och hushåll som förbrukat 

mindre får pengar tillbaka medan hushåll som förbrukat mer får betala in extra pengar. Summan kan 

även påverkas av samfällighetens resultat. Om samfälligheten gjort ett överskott som betalas ut till 

medlemmarna kommer t ex bara de som förbrukat betydligt mer än 130 m3 att behöva betala in 

extra pengar.  
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