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1. Inledning 
Styrelsen för bostadsrättföreningen Sollentunahus nr 2 är ansvarig för miljöplanen och beslutar om 

dess innehåll. Styrelsen beslutar årligen om vilka åtgärder som ska genomföras för att nå målen i 

miljöplanen. Åtgärder hanteras inom ramen för bostadsrättsföreningens ordinarie budget.  

I bilaga 2 Genomförda åtgärder finns en sammanställning av genomförda åtgärder under år 2019 

samt kostnaden för åtgärderna. Bilagan kommer årligen att kompletteras med genomförda 

åtgärder.  

Föreningens miljögrupp ser årligen över miljöplanen och lämnar eventuella förslag till revideringar 

senast i mars till styrelsen för beslut. Gruppen lämnar senast i maj förslag till åtgärder som styrelsen 

beslutar om i juni i samband med att budgeten fastställs inför kommande budgetår, från 1 

september ett år till 31 augusti nästkommande år. Till åtgärdsförslagen ska finnas 

kostnadsuppskattningar för genomförande. Miljögruppen ansvarar för genomförande av åtgärder 

om inte annat anges. 

Förslag till revideringar i miljöplanen och förslag till åtgärder för ett nytt budgetår presenteras 

övergripande för föreningens medlemmar under ett innevarande budgetår. Medlemmarna bjuds 

vid behov in till ett separat möte för att diskutera och komma med synpunkter på miljöplanen 

inklusive åtgärder. Även löpande under ett budgetår kan förslag till åtgärder lämnas in. Utkast till 

miljöplan stäms av med Trädgårdsgruppen.  

Miljögruppen ska två gånger per år, på våren inför ett nytt budgetår och på hösten i samband med 

årsredovisningen, lämna en lägesrapport till styrelsen för arbetet med att genomföra beslutade 

åtgärder. Målen i miljöplanen ska följas upp vart tredje år och i de fall indikatorer finns så används 

dessa.   

Miljöplanen har tagits fram av Jannica Häggbom, sammankallande, Johan Nilsson, Anna Santesson, 

Kersti Rådmark, Christiane Schreiber, Yords Österman, Christina Lundborg och Hendrik Blom. 

Miljögruppens sammansättning kan variera över tid.  

2. Syfte med miljöplanen 
Syftet med miljöplanen är att ge en samlad beskrivning av bostadsrättsföreningens miljöarbete. 

Föreningens viljeinriktning i miljöarbetet formuleras i en miljöpolicy och miljöpåverkan beskrivs i 

nulägesbeskrivningar för åtta områden. Inom sex av dessa områden bedöms både miljöpåverkan 

och föreningens möjlighet att påverka miljön störst. Långsiktiga övergripande mål har upprättats 

och åtgärder som ska bidra till att miljömålen nås fastställs per budgetår.  

Miljöplanen har även ett hållbarhetsperspektiv som innebär att den utöver miljöfrågor beaktar 

sociala aspekter för de boende och det ekonomiska perspektivet för föreningen. 

Målgrupp för planen är i första hand föreningen och dess medlemmar. Utöver boende i föreningen 

kan grannföreningar, framtida bostadsrättsköpare och leverantörer vara intresserade av att ta del 

av planen. 

Planens omfattning och fokus påverkas av medlemmarnas intresse och engagemang att delta i 

miljöarbetet samt den samlade kompetens som finns i föreningen inom de olika områden som 

behandlas i planen.  

2.1 Avgränsning 
I planen hanteras inte miljöfrågor relaterade till asbest och radon.  
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2.2 Omvärlden – nationella miljökvalitetsmål och kommunalt miljöarbete 
Riksdagen har beslutat om ett generationsmål, 16 miljökvalitetsmål samt 17 etappmål inom 

områdena avfall, biologisk mångfald, farliga ämnen och klimat. Miljömålen är riktmärken för 

miljöarbetet i Sverige. Generationsmålet anger den allmänna inriktningen på miljöarbetet. För att 

underlätta det arbetet och göra generationsmålet mer konkret finns miljömålen och etappmålen. 

Sveriges miljömål är det nationella genomförandet av den ekologiska dimensionen av de globala 

hållbarhetsmålen och Agenda 2030.1 

Bostadsrättsföreningen påverkas av det regionala miljöarbetet som drivs av länsstyrelsen i 

Stockholms län och av det lokala miljöarbetet inom Sollentuna kommun, se kommunens miljö- och 

klimatarbete2. 

3. Om bostadsrättsföreningen och närmaste omgivningarna 
Föreningen äger fastigheten Handväskan 1 i Sollentuna kommun. På fastigheten finns 24 byggnader 

med 122 lägenheter (1 – 5 rum och kök), två kvartershus samt en poolanläggning. Byggnaderna är 

uppförda 1975. Totala bostadsarean är 10 770 m2 och totala ytan som värms upp dvs. inklusive 

föreningslokal, tvättstugor och expedition är 11 085 m2. Dessutom finns 89 garage och 67 

parkeringsplatser varav 18 med el och 12 med laddstolpar till elbilar.  

Enligt stadsplanen är fastigheten 37 736 m2. I området bor ca 240 personer. 

Föreningen gränsar till Tegelhagsskogens naturreservat3 som är ett välbesökt rekreationsområde. I 

närmaste omgivningarna finns även Tegelhagens skola respektive förskola, Montessoriförskola och 

Södra Sollentunas scoutkår. 

Bostadsrättsföreningen är en av tre bostadsrättsföreningar i Tegelhagen. Dessutom finns en 

samfällighet och villor. 

4. Miljöpolicy 
Bostadsrättsföreningen påverkar miljön i samband med den löpande driften av föreningen och i 

samband med användningen av ytor för olika ändamål. Miljöpolicyn beskriver föreningens 

viljeinriktning på miljöområdet och är vägledande i föreningens verksamhet.  

Föreningen ska sträva efter att minska den negativa och öka den positiva miljöpåverkan genom att:  

- Arbeta med fortlöpande förbättringsåtgärder för att minska användningen av värme, el, 

vatten, kemikalier, drivmedel samt minska mängden övrigt hushållsavfall (öka andelen 

källsorterat avfall för övriga fraktioner). 

- Väga in miljö i beslut som fattas, t.ex. ställa miljökrav vid upphandling när det är möjligt och 

relevant. 

- Inspirera till en hållbar livsstil och dela goda exempel med varandra. 

- Skapa en god utomhusmiljö för boende och goda livsmiljöer för djur (t.ex. fåglar, igelkottar, 

bin och fjärilar).   

- Motivera de boende till att bidra i förbättringsarbete genom att redovisa uppföljande statistik 
och informera om miljöfrågor. 

- Påvisa sambandet mellan miljövinster och ekonomiska besparingar när 
det är möjligt. 

 
1 http://www.sverigesmiljomal.se/ och https://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-
agenda-2030/  
2 https://www.sollentuna.se/sv/bygga-bo--miljo/miljo--och-klimatarbete/  och http://www.globalamalen.se/  
3 https://www.sollentuna.se/bygga-bo--miljo/naturvard/naturreservat/tegelhagsskogens-naturreservat/  

http://www.sverigesmiljomal.se/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/
https://www.sollentuna.se/sv/bygga-bo--miljo/miljo--och-klimatarbete/
http://www.globalamalen.se/
https://www.sollentuna.se/bygga-bo--miljo/naturvard/naturreservat/tegelhagsskogens-naturreservat/
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5. Miljöpåverkan och miljömål 
Föreningens miljöpåverkan, och möjlighet att påverka, bedöms vara störst inom områdena: 

- Genomförande av reparationer och underhåll 

- Kunskapsspridning 

- Upphandling (och inköp) 

- Avfallshantering 

- Energianvändning – el och uppvärmning 

- Ekologi 

Miljöpåverkan från vattenanvändning respektive användning av kemikalier och drivmedel bedöms 

vara liten men det är viktigt att fortsätta att bevaka att förbrukningen inom dessa områden så att 

den inte ökar. Mål och aktiviteter föreslås även för dessa områden. 

Respektive avsnitt 5.1 – 5.8 nedan inleds med en kort förklaring till hur föreningen kan påverka 

miljön positivt inom området. Därefter följer ett långsiktigt mål för området.  

I nulägesbeskrivningen under respektive avsnitt beskrivs föreningens miljöpåverkan och dess 

omfattning inom aktuellt område det senaste året. Beskrivningen baseras på data i bilaga 1. 

Miljöstatistik och information på föreningens hemsida. 

5.1 Genomförande av reparationer och underhåll 
Åtgärder som följer av bostadsrättsföreningens underhållsplan kan innebära både positiv och 

negativ miljöpåverkan. Till det negativa hör materialförbrukning för genomförandet av åtgärder 

medan det långsiktigt kan innebära miljövinster t.ex. energieffektivisering. 

Mål 

Inför större underhållsarbeten enligt bostadsrättsföreningens underhållsplan rådfrågar styrelsen 

miljögruppen om förslag till utredningar etc. avseende miljöåtgärder där det är relevant.  

Nuläge 

Föreningen har en trettiårig underhållsplan som årligen uppdateras. Exempel på större 

underhållsåtgärder i planen är byte av yttertak, renovering av kulvertar, relining av avlopp samt 

målning av fasader och dörrar.  

Under 2019 har flera reparationer och underhållsåtgärder utförts. Genomförda åtgärder som har 

påverkan på miljön är byte av motorvärmarcentraler på 18 parkeringsplatser, installation av 

laddstolpar för elbilar på 12 parkeringsplatser och omasfaltering av cirka en tredjedel av gångar och 

parkeringsplatser inom området. Materialanvändning och transporter har negativ påverkan på 

miljön men de nya motorvärmarcentralerna kan bidraga till minskad elanvändning och laddboxarna 

skapar förutsättningar för positiv miljöpåverkan genom att boende kan ladda elbilar i området och 

därmed ersätta fossildrivna bilar. 

5.2 Kunskapsspridning 
Information om föreningens miljöpåverkan och miljöarbete syftar till att öka kunskapen och 

engagemanget bland de boende, vilket är en förutsättning för att utveckla miljöarbetet. 

Mål 

Information om föreningens miljöpåverkan och miljöarbete tillgängliggörs löpande för föreningens 

medlemmar och möjligheten att lämna förslag och synpunkter på miljöarbetet underlättas. 
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Nuläge 

Miljöplanen, inklusive bilagor med bl.a. statistik, finns tillgänglig på föreningens webbsida.  

5.3 Upphandling och inköp 
I samband med upphandlingar av tjänster och varor påverkar föreningen miljön. Vi kan styra mot 

miljövänliga varor och tjänster genom att ställa miljökrav i upphandlingar4. 

Mål 

I alla upphandlingar ska miljökrav ställas när det är möjligt och relevant.  

Nuläge 

Föreningen upphandlar tjänster och varor för den löpande driften samt för reparationer och 

underhåll. Förutom upphandling av värme, el, vatten och sophantering som alla har miljöpåverkan 

har under 2019 några miljöpåverkande reparationer och underhållsåtgärder utförts, se avsnitt 5.1 

ovan. I samband med upphandlingarna har krav ställts på att avfall som uppstår vid genomförande 

av uppdragen omhändertas på ett hållbart sätt. 

5.4 Avfallshantering 
Genom att minska mängden övrigt hushållsavfall5 som går till förbränning minskar belastningen på 

miljön. Att källsortera avfall, t.ex. plast, kartong, glas, papper (tidningar) och metall, som går till 

återvinning är resurseffektivt. Matavfall som källsorteras från det övriga hushållsavfallet nyttiggörs 

genom biogasproduktion.  

Mål 

Mängden övrigt hushållsavfall ska minska genom bättre utsortering av fraktioner som går till 

återvinning, särskilt fokus på att matavfall sorteras rätt.   

Nuläge 

Föreningen har goda förutsättningar för en effektiv källsortering. I sophusen inom området finns 

kärl för källsortering av fraktionerna pappers-, plast- och metallförpackningar, matavfall och övrigt 

hushållsavfall. Även omhändertagande av vitvaror, trädgårdsavfall och grovavfall kan ske inom 

området, se föreningens hemsida https://sollentunahus2.se/omradesinformation/sophantering/ I 

området finns även kärl för insamling av batterier och glödlampor samt containers för insamling av 

tidningspapper respektive kläder och textilier. I föreningens närhet, på Skogstorpsvägen, kan glas 

och större förpackningar av kartong och plast lämnas på kommunens återvinningsstation. 

Regelbundet kommer Den mobila återvinningscentralen till parkeringen vid Silverdalskapell. Där 

kan farligt avfall lämnas (elektronik, färg, gifter, mediciner etc.), för mer information om fraktioner 

och turlista för den mobila AVC:n se www.seom.se 

Vid tömning av kärlen för övrigt hushållsavfall och matavfall mäts mängden av SEOM. Föreningens 

totala mängd övrigt hushållsavfall var 19 400 kg under 2019, en ökning med 19% sedan 2018. 

Mängden matavfall var 9 600 kg, en svag ökning med 2 procent sedan 2018. Mängderna 2019 

motsvarar 78 kg matavfall respektive 159 kg övrigt hushållsavfall per hushåll. Tyvärr har 

matavfallets andel av det totala avfallet minskat från 37 till 33 procent, se diagram 3 i bilaga 1. 

Under 2019 infördes källsortering av bl.a. fraktionen matavfall i föreningens festlokal. 

Eftersom SEOM:s avfallstaxa från år 2020 är 1 kr/kg för utsorterat matavfall (bruna kärl) och 4 kr/kg 

 
4 För exempel på miljökrav se Upphandlingsmyndighetens hemsida 
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/hallbarhet/stall-hallbarhetskrav/   
5 Benämns även restavfall eller brännbart avfall. 

https://sollentunahus2.se/omradesinformation/sophantering/
http://www.seom.se/
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/hallbarhet/stall-hallbarhetskrav/
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för restavfall (gröna kärl), dvs. en höjning av kostnaden för restavfall med 1 kr/kg men bibehållen 

kostnad för matavfall, så det lönar sig ännu mer än tidigare att källsortera ut matavfallet.  

För förpackningar av plast, papper och metall och för grovsopor saknas statistik eftersom dessa inte 

vägs. Tidningspapperscontainern tillhör tidningspappersinsamlingen som sköter den. Föreningen 

har ingen kostnad för den containern och statistik saknas.  

Sollentuna kommun har tillsammans med de andra SÖRAB-kommunerna och SÖRAB6 tagit fram en 

gemensam avfallsplan7 som gäller t.o.m. 2020 för boende och verksamheter i kommunerna. 

I avfallsplanen finns åtta övergripande mål som ska vara uppnådda år 2020. Vägledande är målet 

att år 2020 ska avfallshanteringen i SÖRAB-kommunerna vara en del av ett hållbart samhälle där 

människan står i centrum. Avfallshanteringen ska ske med bästa möjliga resursutnyttjande och 

minsta möjliga miljöpåverkan. Det avfall som uppkommer ska vara en resurs och inte ett 

miljöproblem. En ny avfallsplan håller på att tas fram för år 2021 - 2032. Sollentuna kommun och 

SEOM tar fram den nya avfallsplanen tillsammans med åtta andra norrortskommuner, och med det 

samägda avfallsbolaget SÖRAB som samordnare. Fokus i den nya planen är cirkulär ekonomi.8 

Syftet är att minimera negativ miljö- och klimatpåverkan och att främja hållbara val. Men också att 

minimera avfallsmängder, sortera rätt och göra kretsloppen giftfria.   

5.5 Energianvändning – el och uppvärmning 
Energiproduktion påverkar miljön i olika utsträckning. Förnybar energi, t.ex. sol- och vindkraft, har 

minst miljöpåverkan och icke förnybar energi t.ex. kol, olja, bensin och naturgas har stor 

miljöpåverkan.  

Mål 

Energianvändningen ska minska både för uppvärmning av bostäder och lokaler, värmning av vatten 

till varmvatten och användningen av el i föreningens gemensamma lokaler samt i hushållen.  

Nuläge 

Uppvärmningen av lägenheterna och varmvattnet sker med fjärrvärme9 från Sollentuna Energi & 

Miljö AB, SEOM. Poolen värms både med fjärrvärme och via solpanelerna som sitter på 

kvartershuset vid poolen. Värmekostnaden står för omkring 20 procent av månadsavgifterna.  

De senaste decennierna har det skett en stor omställning inom fjärrvärmeproduktionen10. 

Omställning har inneburit att man gått från en stor del fossila bränslen till en stor andel biobränslen 

samt energiåtervinning av utsorterat avfall i kraftvärmeverk där även elkraft produceras. SEOMs 

fjärrvärme är klimatkompenserad till 100 %. Målet är att fasa ut alla fossila bränslen i 

fjärrvärmesystemet till 2022.  

I föreningens energianvändning ingår även den el som används för ytterbelysning, motorvärmare, 

utrustning i tvättstugor och gemensamma lokaler. Respektive hushålls elanvändning ingår inte. 

Den energideklaration som utfördes i bostadsrättsföreningen år 2010 baserad på energidata från 
 

6 https://www.sorab.se/om-oss/  
7 Avfallsplan SÖRAB-kommunerna https://www.seom.se/globalassets/avfall/dokument/avfallsplan2009-
2020.pdf  
8 https://www.sollentuna.se/bygga-bo--miljo/Avfall-och-atervinning/avfallsplan-2021-2032/  
9 Fjärrvärme är en storskalig metod för produktion och distribution av värme. Värmen produceras i en central 
produktionsanläggning och fördelas genom ett rörsystem till konsumenterna, flerbostadshus, lokaler eller 
småhus, där den används för uppvärmning genom radiatorer och/eller för tappvarmvattenproduktion. 
10 http://www.seom.se/fjarrvarme/miljo/  

https://www.sorab.se/om-oss/
https://www.seom.se/globalassets/avfall/dokument/avfallsplan2009-2020.pdf
https://www.seom.se/globalassets/avfall/dokument/avfallsplan2009-2020.pdf
https://www.sollentuna.se/bygga-bo--miljo/Avfall-och-atervinning/avfallsplan-2021-2032/
http://www.seom.se/fjarrvarme/miljo/
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2008 visade ett energibehov på 208 kWh/m² och år varav endast 11 kWh/m² och år var för el. 

Sedan dess har energiförbrukningen, både el- och värmeförbrukningen, minskat något och en 

beräkning baserad på de senaste årens förbrukning ger ett energibehov av drygt 180 kWh/m², år11. 

År 2020 kommer en ny energideklaration att genomföras. 

Enligt Energi- och klimatrådgivningen var under 2014 den genomsnittliga energianvändningen för 

flerbostadshus med fjärrvärme i Sverige 134 kWh/m² för värme och varmvatten12. 

Under år 2019 var föreningens totala energianvändning för uppvärmning 1 860 MWh, se diagram 1 i 
bilaga 1, vilket motsvarar ca 168 kWh/m² 13. För uppvärmningen av vattnet används knappt 20 
procent av den totala värmeförbrukningen. Värmen köps från SEOM.  
 
Solpanelen på taket till byggnaden vid lilla poolen bidrar med mindre än 0,5 procent av det totala 

värmebehovet.  

Elförbrukningen för respektive lägenhet ingår inte i redovisningen nedan. Elmätare för hushållselen 

finns för varje lägenhet och betalas av respektive bostadsrättsinnehavare till sitt elbolag. Detsamma 

gäller förbrukningen av el för elbilsladdning.  

 

Totala elanvändningen för föreningens gemensamma anläggningar under 2019 var 87.1 MWh, 

samma storleksordning som 2018, se diagram 2 i bilaga 1. Solpanelerna på taket till 

föreningslokalen och tvättstugan täckte ca 6 procent av elbehovet, resten köptes från SEOM.  

Under år 2019 installerades tolv laddstolpar för elbilar med stöd från Klimatklivet vid 

Naturvårdsverket14. Laddstolparna är installerade på tolv parkeringsplatser. El- och hybridbilar leder 

till minskad användning av fossila drivmedel men ökad elanvändning för de boende som har 

eldrivna fordon. 

Egenproducerad energi för uppvärmning av vatten och egenproducerad el 

På föreningslokalens tak vid poolen finns solpaneler som producerar värme, ca 7,7 MWh per år 

vilket motsvarar mindre än 0,5 % av föreningens totala värmeförbrukning under 2019. Värmen 

bidrar till att värma vattnet i poolen och under övriga tider på året förvärmer den varmvattnet. 

På föreningslokalens tak finns även solpaneler som producerar ca 7,7 MWh el per år och av det säljs 

ca 1.8 MWh till SEOM och 5,9 MWh används av föreningen. Detta innebär att ca 6 procent av vår 

totala elförbrukning täckts av egenproducerad el.   

  

 
11 https://sollentunahus2.se/fastigheten/energi-och-varme/  
12 https://energiradgivningen.se/lagenhet/uppvarmning 
13 Den totala uppvärmda ytan som ska användas i beräkningarna är 11 085 m2 
14 https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/Klimatklivet/ 

https://sollentunahus2.se/fastigheten/energi-och-varme/
https://energiradgivningen.se/lagenhet/uppvarmning
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5.6 Vattenanvändning 
Vatten är en livsviktig resurs för allt levande. Vattenanvändningen kan ge upphov till sänkning av 

både yt- och grundvattennivåer vilket i sin tur kan påverka kvaliteten och tillgången till dricksvatten 

samt omgivande miljöer för växter och djur. 

Mål 

Vi ska hushålla med vatten och inte öka årsförbrukningen i jämförelse med de senaste åren,  

2014 – 2018.  

Nuläge 

Sollentunas dricksvatten kommer från Mälaren, dvs. från ytvatten. Sollentuna kommun äger 

tillsammans med 13 andra kommuner Norrvatten. Norrvatten renar ytvattnet vid Görvälns 

vattenverk i Järfälla. Därifrån pumpas dricksvatten till Sollentuna. SEOM ansvarar för att vattnet 

levereras till upprättad förbindelsepunkt. Grundvattnet i Sollentuna används inte i dagsläget men 

flera av grundvattenförekomsterna är utpekade dricksvattenreserver15. 

Totala vattenanvändningen i föreningen har legat på en stabilt under de senaste fem åren. Under år 

2019 var vattenanvändningen 13 000 m3 vilket motsvarar cirka 290 liter per lägenhet och dygn eller 

cirka 148 liter per person och dygn16, en svag minskning sedan år 2018. SCB redovisar i en rapport 

från 201717 att den genomsnittliga förbrukningen i riket av vatten per person och dygn år 2015 var 

157 liter, vilket ligger i nivå med föreningens vattenanvändning. Cirka 40 procent av den totala 

vattenförbrukningen är varmvatten.  

5.7 Motorredskap, kemikalier och drivmedel 
Farliga kemiska ämnen som hamnar i miljön tas upp av växter, djur och människor. Detta påverkar 

människors hälsa och den biologiska mångfalden. Utsläpp av miljöfarliga ämnen kan t.ex. förorena 

yt- och grundvatten.  

Mål 

Motorredskap ska ersättas med eldrivna alternativ och miljömärkta kemikalier väljas så långt 

möjligt. 

Nuläge 

I föreningen används kemikalier som natriumhypoklorit för rening av poolen, målarfärg, 

rengöringsmedel för städning av lokaler, tvättmedel och rengöringsmedel/olja för underhåll av t.ex. 

gräsklippare. Till gräsklippare och motorsågar används bensin. 

Årligen används ca 2500 liter 12%-ig natriumhypokloritlösning (NaClO) för rening av poolen. 

Den årliga mängden klor som används för att rena poolen beror både på hur lång poolsäsongen är  

och hur solig och varm den är. Doseringen sker enligt kraven från Folkhälsomyndigheten. 

Volymen bensin som används i föreningen är liten. 

  

 
15 https://www.seom.se/vatten/dricksvatten/ 
16 Beräknat på en uppskattning att ca 240 personer bor i föreningen. 
17 Vattenanvändningen i Sverige 2015, Statistiska centralbyrån 2017. 
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5.8 Ekologi 
Att lyckas behålla en biologisk mångfald är avgörande för att ekosystem ska fungera och göra nytta 

som att rena vatten och luft, lagra kol och pollinera våra grödor.  

Mål 

Föreningen ska bidra till ökad biologisk mångfald. 

Nuläge 

Blommor, buskar och blommande frukt- och bärträd 

Blommor, buskar och träd är viktiga som producenter av nektar och pollen till bin, humlor och 

fjärilar. Träd har också en funktion för att bl.a. rena luften, ge skugga, dämpa vind och buller samt 

minska värmeutstrålning från husen. För mer information se föreningens Träd- och 

trädgårdspolicy18. 

En inventering av föreningens träd är genomförd och visar att av drygt åttio träd på de 

gemensamma ytorna är tolv fruktträd. Dessa är ojämnt fördelade mellan föreningens områden. 

Fruktträd finns också i okänt antal på de boendes uteplatser.  

Utöver fruktträd finns även blommande bär- och prydnadsträd respektive buskar.  

Under hösten 2018 genomfördes en inventering av rabatter i föreningens alla områden19.  

Under år 2019 inventerades buskar i syfte att ge underlag för underhåll och framtida behov av 

ersättningsplantering. Bl.a. bör främmande (invasiva) arter som man inte vill ska sprida sig i naturen 

tas bort.  

Under året anlades en äng på en yta i anslutning till Skogstorpsvägen. Ängen ska gynna 

pollinerande insekter. 

6. Kommunikation 
Miljöplanen och uppföljande statistik kopplad till fastställda mål tillgängliggörs på föreningens 

hemsida https://sollentunahus2.se/   

7. Dokument 
Verksamheten i föreningen styrs och följs upp via följande dokument som finns på tillgängliga på 
bostadsrättsföreningens hemsida https://sollentunahus2.se/  

• Stadgar - bostadsrättsföreningens grundläggande regler. 

• Årsredovisning – styrelsens sammanfattning av det gångna året. 

Samordning med föreningens underhållsplan är av särskild betydelse för arbetet enligt miljöplanen. 
 

 
18 Föreningens träd- och trädgårdspolicy https://sollentunahus2.se/omradesinformation/tradgard/  
19 Förteckning över rabatter/planteringar Sollentunahus nr 2, 2018-11-14, av Kersti Rådmark. 

https://sollentunahus2.se/
https://sollentunahus2.se/
https://sollentunahus2.se/omradesinformation/tradgard/
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