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Motion
Jag föreslår att styrelsen i Brf Björkslingan undersöker möjligheten att med avtal med
Stockholm vatten och avfall påbörja en kostnadsfri hämtning av matavfall.
Catrine Ahlman, Johanneshov 2019-04-12

Bilaga 1
I kontakt med Stockholm vatten och avfall har jag fått fram två alternativ
1. Plastkärl som tömmes gratis av Stockholm vatten och avfall
2. Bottentömmande får Brf själv bekosta, behållare tömmer man underifrån,
lyfts upp med kranbil. De kan vara delvis under mark eller ovan. Detta
medför projekthantering och kostnader gällande förberedande för att sätta
dit behållaren. Tömningen är gratis från Stockholm vatten och avfall.
1)
I kontakt med Stockholm vatten och avfall har jag fått informationen om att
• Hämtning en gång i veckan är kostnadsfri.
• Plastkärl får vi låna gratis av Stockholm vatten och avfall.
• Förutsättningarna för att börja matavfallssortera är dels att vi måste ha en bra plats för
kärlen. Dragvägen från kärl till sopbil måste vara hård och plan, utan för höga trösklar eller
trappsteg och inte för kraftig lutning.
• Kärlet är på 140 liters, ca 15 hushåll per kärl med tömning 1 gång i veckan.
• I tjänsten ingår:
ü
140-liters matavfallskärl
ü
Startkit för alla hushåll, dvs. påshållare, bruna matavfallspåsar och vaskskrapa.
ü
Informationsfolder och större inplastad sorteringsaffisch (A3)
• Nackdelen med plastkärl är att andra förbipasserande kan slänga annat skräp i kärlen som
gör att matavfallet inte kan återvinnas.
• Vid en varm sommar kan matavfallen snabbt börja lukta illa.
• Det går att närsomhelst avsluta matavfallstjänsten om vi märker att det inte fungerar
genom att kontakta Stockholm vatten och avfall, kundtjänst på 08 522 120 00 eller
kund@svoa.se så hämtar entreprenören kärlen.
2)
Stockholm vatten och avfall säljer inga bottentömmande behållare, vi får vända oss till valfri
entreprenör på marknaden.
•

I Stockholm Stads Projektera & Bygg står information om bottentömmande behållare, se sid.
19-20.

•

I tidningen Din bostadsrätt fanns information om att bostadsrättsföreningar kostnadsfritt kan
använda sig av tjänsten på www.ledningskollen.se för att kontrollera vad som finns under
marken där man vill gräva.

•

http://www.stockholmvatten.se/globalassets/pdf1/riktlinjer/avfall/broschyr_projekterabygg.
pdf

Som ett exempel bifogar jag uppgifterna från en återförsäljare utifrån min förutsättningslösa
förfrågan;
• Offerten gäller endast en behållare för Matavfall med installation, behållaren utrustad
med innerbehållare i stål som är ventilerad. Detta gör att rötprocessen inte kommer
igång lika fort och därmed uppstår inte dålig lukt vid behållaren. Detta gör att man kan
tömma behållaren var 14e dag om man vill.

•

Offert Vår referens Göran Widegren

Datum 2018-10-10
Fakturaadress Bostadsrättsföreningen Björkslingan
121 53 JOHANNESHOV
Kundnr 16032466 Ert ordernr Dröjsmålsränta 10% Leveransvillkor Ex-works Fabrik (SL) Leveranssätt Bil Ert VAT-nummer
Giltig tom 2018-11-10
Artnr Benämning Lev ant Enhet A-pris Rabatt Summa
890110420 Garby 1300L Organiskt avfall 1.00 st 26 250,00 10,00 % 23 625,00
Installation 1 behållare 1.00 st 14 000,00 14 000,00
Installation avser, Erfoderlig schakt enligt handling, Uppackning botten, Ner lyft/placering utav Garby behållare,
Återfyllning/uppackning utav mark runt behållare, 1st behållare 3000L eller 5000L + 1st 1300L (1 par)
Övrig info/reservation: Kablar, tele, el, etc skall vara upp märkta eller påvisade på ritning innan schakt påbörjas. Försiktig
schakt debiteras extra. All schaktmassa körs på tipp. Återfyllnadsmaterial, 0-16. Transport inom 3mils radie från Stockholm
city ingår alt Göteborg city. Eventuella avgifter för markprover, för tipp, är tillkommande så även blöta massor. Sprängning
ingår ej.
Netto Exkl. moms Moms Öresavr Offertvärde 37 625,00 37 625,00 9 406,25 -0,25 SEK

47 031,00

