
BRF Fredhäll

Informationsmöte 26:e november 2017

Lars Lind och Joakim Swahn; Styrelseledamöter



Bakgrund

Styrelsens ambition är att ge bästa möjliga nytta för medlemmarna

Som ett led i arbetet prioriterar vi:

• Uthyrning av kommersiella lokaler 

• Ökad miljömedvetenhet och fokus på klimatnytta



Tranan-lokalen

• Ny hyresgäst; Kosmonaut Events AB

• Produktion av reklam och eventmaterial, ateljé och lagerhållning

• Femårsavtal på en stor obrukad yta ger en god intäkt

• Föreningen investerar i renovering av lokalen

• Nuvarande Miljörum behöver användas



Källsortering  - ersättning av Miljörummet

Nytt system;  delvis nedgrävda behållare utomhus; krantömmande

• Krantömmande källsortering

• Två stationer

• 3 + 2 behållare på varje station

• Fabrikat: MolokClassic

• Nedgrävda kasuner, med ett eller flera fack 

• Storlek: diameter 1,7 m  
djup 2,7m; delvis nedgrävd

• Försedd med lås, nuvarande låsbrickor kan användas
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A: 
Placeras vid de två
p-platserna alldeles 

väster om nu-
varande miljörum

• Plast
• Glas
• Papper
• Metall
• Matavfall

B:
Placeras vid befintlig gräs-
plätt i norra tomtkanten
mellan hus 2 och 3

• Papper
• Matavfall

Placering



Modeller



Placering källsorteringssystem Bostadsrättsföreningen Fredhäll, Kungsholmen, Stockholm

Adlerbethsgatan, mellan nr 15 och 17 resp mellan nr 19 och 21



Önskad LZ

3 + 2 kärl

Station 2  
• Tidningar/metall 2 x 2400 liter 2 st matavfall á 800 liter
• Plast 5000 liter
• Glas/glas 2 x 2400 liter      



3 + 2 kärl

Önskad LZ

Station 1                 Kartong  3 x 5000 liter matavfall  2 x 800 liter





Installation

• Påbörjas nu måndag 27:e november

• Installation beräknas vara klar före jul

• Idrifttagning; preliminärt från 8:e januari 2018

• Gamla miljörummet stängs kort därefter



Grovsopor, elektronikskrot och farligt avfall

Ligger utanför en bostadsrättsförenings ansvar. Den enskilde hänvisas till kommunala sorteringsstationer

Föreningen erbjuder:

• Uppställning av container för grovsopor 2 ggr per år

• Samarbete med företaget Tiptapp AB för bortforslingshjälp 



Fasta avfallsstationer: Hållplatser för mobil miljöstation:

En mindre container finns också vid Preem-stationen www.stockholmvattenochavfall.se
På Norr Mälarstrand



Sortering av matavfall

• Frivilligt tills vidare, gamla sopnedkasten finns kvar

• Skapar stor miljönytta, genom att det används till 
biogasproduktion

• Minskar sopmängden som förbränns

• Minskar föreningens kostnader



Sortering av matavfall

• Frivilligt tills vidare, gamla sopnedkasten finns kvar

• Skapar stor miljönytta, genom att resterna används till biogasproduktion

• Minskar sopmängden som förbränns

Praktiskt

• Hanteras och bekostas av Stockholm vatten

• Gratis för föreningen

• Varje hushåll tilldelas skåpsinredning och engångspåsar

• Två platser för lämning av matavfall


