
 
 

  

Uppföljning hushållssopor 

 

När styrelsen tog beslut om att stänga Miljörummet och ersätta detta med de nya underjordiska 

källsorteringsbehållarna, var ett antagande att mängden hushållssopor (dvs. de sopor vi slänger i våra 

sopnedkast) skulle minska. Anledningen till antagandet var den nya möjlighet att sortera ut 

matavfallet som nu erbjuds i och med de nya behållarna. 

Styrelsen satte målsättningen att mängden (vikten) hushållssopor skulle minska med 20 %, vilket 

samtidigt skulle innebära att hämtningskostnaderna av hushållssoporna också skulle minska med 20 

%, detta då Stockholm Vatten hämtar matavfallet gratis och att taxan för sophämtning baseras på 

vikt. Under 2017 uppgick hämtningskostnaderna för hushållssoporna till ca 140 000 kr. 

Vi har nu fått statistik avseende mängden hushållssopor föreningen genererat hittills i år, vilket gör 

det möjligt att jämföra utfallet 2018 (när möjligheten att sortera ut matavfallet erbjuds) mot 2017 

(då det inte fanns någon möjlighet att sortera ut matavfallet). 

Diagrammet nedan visar hur många ton våra hushållssopor i snitt väger per vecka respektive månad. 

Från det första halvåret ses att mängden hushållssopor tydligt minskat fem av sex månader jämfört 

med 2017. I mars hade vi istället mer sopor i år jämfört med förra året. 

I snitt har mängden sopor minskat med 13 % första halvåret 2018 jämfört med första halvåret 2017.  
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Jämförs istället den totala mängden hushållssopor som slängts under första halvåret 2018 med första 

halvåret 2017, ses en minskning med 12 %. I år har 54,3 ton sopor kastats, jämfört med 61,8 ton förra 

året.  

Oavsett jämförelse kan det konstateras att en tydlig minskning med ca 12–13 % skett jämfört med 

2017, vilket innebär sänkta kostnader för föreningen avseende hushållssoporna i motsvarande 

utsträckning. Målsättningen på sikt är dock att minska kostnaderna för hushållssoporna från ca 

140 000 kr/år till under 100 000 kr/år. 

Det kan samtidigt konstateras att mängden hushållssopor inte minskat så mycket som styrelsen 

antagit/hoppats på, varför styrelsen fortsatt kommer arbeta med att öka andel matavfall som 

sorteras ut. 

För att underlätta hämtandet av nya matavfallspåsar, och därigenom möjligheten att sortera ut 

matavfallet, har en större plastlåda (i mörkgrönt med ordet ”sand” i vitt på) nu placerats ut inne på 

gården bakom återvinningsstation vid ADL 15–17. Lådan är placerad bredvid flaggstången, invid det 

lilla träplank som finns mellan cykelparkeringen och häcken, och i denna finns nya matavfallspåsar att 

hämta. Självklart kommer det fortsatt även gå bra att hämta påsar på expeditionen på EA 5. 

Det första halvåret har varit lite struligt vad gäller hämtningen/tömningen av våra 

källsorteringsbehållare och det har vid flertalet tillfällen varit överfulla behållare och skräpigt. Våra 

fastighetsskötare gör ett mycket bra jobb att hålla rent och snyggt, men kan inte vara på plats på 

kvällar och helger. Både de och styrelsen har en kontinuerlig dialog med aktuell entreprenör som 

sköter hämtningen/tömningen, då vi inte varit helt nöjda hittills. I arbetet med att ständigt förbättra 

kvaliteten och/eller priset på de tjänster föreningen handlar upp, funderar därför styrelsen på att 

konkurrensutsätta tömningarna. Samtidigt har vi haft en av de varmaste somrarna med mycket folk i 

Fredhällsparken. Trots detta upplevde vi få problem med picknick-skräp och dylikt kring våra 

behållare, ett problem vi på förhand var lite oroliga för. 

Avslutningsvis, ej att glömma, är de hyresintäkter föreningen får in från uthyrningen av Tranan, där 

stängningen av gamla Miljörummet möjliggjorde högre hyresintäkter jämfört med om Miljörummet 

behållits för oss boende. På helårsbasis kommer hyresintäkterna öka med ca 30 % jämfört med 

föregående år. 

Styrelsen vill också passa på att tillägga att de stopp som förekommer sopnedkasten för våra 

hushållssopor (sopsugsanläggningen) på intet sätt är relaterade till stängningen av gamla 

miljörummet. Stoppen kommer utav att vi boende slänger ner fel saker i sopnedkasten, saker som 

absolut inte ska vara där. Om vi upphör med detta, kommer även stoppen försvinna. En tidigare 

förvaltare i föreningen brukade stundom visa upp vad som kastats ner, och när man såg dessa saker 

blev det tydligt varför det blev stopp. 
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