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Motion till årsstämman 2014 om införande av återvinningsrum (bordlagd från 
stämman 2014 för att hanteras stämman 2015)
Föreningen har i dag ett soprum där brännbara sopor kastas. Källsorterade 
förpackningar får transporteras till närmaste återvinningsstation. I flera föreningar har
man gjort om avfallsrummet till en återvinningsstation i miniatyr med separata kärl för
pappersförpackningar, metall, glas och tidningar men även för batterier och lampor 
samt elektronik. Det har flera fördelar:

- Förenklad hantering av avfall för de boende
- Ökad återvinningsgrad påvisas ofta vid införande
- Nettokostnaden blir ofta ungefär samma, i vissa fall lägre då volymen avfall minskar
med ökad sortering.

Hanteringen sköts oftast av entreprenörer som Ragn-Sells eller IL Recycling som kan
hjälpa till med inrättandet samt även att hålla rent i rummet. Vi torde ha gott om plats 
i det befintliga avfallshuset dit man redan går med sina hushållssopor idag. Varför 
inte ta med även återvinningen dit?

Vi föreslår därför stämman att ge styrelsen i uppdrag att utreda samt inrätta ett 
miljörum för källsortering i det befintliga avfallshuset.

Lisa och Johannes Oscarsson, 30X

Styrelsens svar på motion 
Motionärernas ambition är bra och införande av källsortering skulle underlätta för de 
boende att sortera. Med tanke på att vi har mycket sopor per hushåll så har vi även 
ett behov av att bli bättre på att källsortera. Allt material som kan källsorteras minskar
kostnaderna för våra sopor. Vi kan både dra ner på antalet gröna kärl och betala 
mindre i viktavgift. Ökad källsortering skulle innebära positiva effekter på miljön och 
samtidigt minskad kostnad för våra sopor.

Däremot anser styrelsen att kostnaden för att införa sortering i våra soprum är hög. 
Vi skulle nog få räkna med en kostnad på drygt 20 000 kr per år. Vi måste vara 
duktiga på att källsortera för att kunna tjäna in denna kostnad. Med tanke på hur nära
vi har till återvinningsstationen längre ner på Sandbackavägen är det en hög 
kostnad. 

Styrelsen skulle vilja att införandet av återvinning av matavfall får etableras ordentligt 
och källsortering får bli ett andra steg. Styrelsen ser det önskvärt på sikt med 
källsortering. 

Med hänvisning till ovanstående yrkar styrelsen avslag till motionen, men överlåter till
stämman att besluta om bifall eller avslag på motionen.


