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Avfallshantering i brf Sollentuna hus 2 – synpunkter från de boende och 
Miljögruppens förslag till åtgärder.

1. Sammanfattning av Miljögruppens förslag

• Tydliggör för de boende till vem i styrelsen de kan vända sig för frågor och synpunkter när 
det gäller avfallshantering.

• Kampanj för att förbättra avfallshanteringen med särskilt fokus på pappersförpackningar.  
• Förtydliga vad som gäller för föreningens avfallshantering, dels genom skyltar i sophusen, 

dels via information direkt till de boende i i Facebook. Delar av informationen föreslås även 
finnas på engelska,

• Tätare tömning av kärlen för plastförpackningar i alla tre sophusen. 
• Ytterligare en behållare för pappersförpackningar på Scoutvägen nedre. 
• Rengöring av samtliga kärl köps in två gånger per år.
• Ta upp förnyad diskussion med SEOM/SÖRAB om behovet av container för trädgårdsavfall

under sommarhalvåret. 
• Utred om en avfallsplan för föreningen skulle kunna vara till nytta. Denna skulle ta sin 

utgångspunkt i den plan för 2021-2032 som Sollentuna kommun tillsammans med åtta andra
norrortskommuner tagit fram.  
 

2. Enkätsvaren med Miljögruppens kommentarer.

Enkäten (se bilaga 2) delades i veckoslutet 30-31 maj 2020 ut i brevlådorna till samtliga 122 hushåll
i föreningen med en svarstid på en vecka. Två påminnelser lades ut på föreningens Facebookgrupp. 
Sjuttioen svar inkom, dvs. 58 procent av hushållen svarade. Tidsåtgången för att svara kan 
uppskattas till några minuter.

Av de svarande uppgav 52 procent att de använder sophusen vid Skogstorpsvägen, 30 procent 
Scoutvägen nedre och 18 procent Scoutvägen övre. Om de svarandes fördelning på sophusen 
motsvarar samtliga hushålls fördelning saknas information om. Det finns dock knappast någon 
anledning att tro att svarsbenägenheten skulle vara beroende av var man bor, varför fördelningen 
kan ses som en indikator på hur belastningen på de olika sophusen är.

Den låga svarsfrekvensen gör det svårt att bedöma representativiteten i enkätsvaren. Är det framför 
allt de missnöjda eller de nöjda som svarar? Att engagemanget i frågan nog är större bland de 
svarande än bland övriga är en rimlig förmodan. Bland engagerade boende kan rymmas både nöjda 
och missnöjda sådana. Svarsbenägenhet har undersökts i olika andra sammanhang och mycket 
läsvärt finns på nätet för den intresserade. 

Det blir kanske framför allt kommentarerna till enkätens frågor som är av intresse. Här ges ändå en 
redovisning av de bedömningar de svarande gjort på varje fråga.

Fråga 1. Hur tycker du det är att sortera ditt avfall, att veta var (i vilken behållare) olika 
sorters avfall skall slängas? Exempel: matolja, kuvert, stora benbitar, nagellack, krukväxter, 
frigolit osv.
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På en skala 1-5 (svårt-lätt) ansåg de 71 svarande att det var en ganska lätt uppgift (3,98).  

Uppgiften har alltså uppfattats som ganska lätt av dem som svarat. Detta innebär dock inte att de 
anser att det inte finns behov av mer och bättre information, vilket avspeglas i de avslutande 
kommentarerna i enkäten. De som svarar tycker uppenbarligen att andra inte har så bra koll.

Fråga 2. Var lämnar du större förpackningar av papp, plas, frigolit?

De flesta svarar i kommunens anläggning och/eller i containern för grovsopor. Någre enstaka 
uppger att de slänger i våra egna sophus.

Även här är det svårt att veta hur pass representativa svaren är för alla. Inte alltför sällan återfinns 
förpackningar av detta slag i våra sophus. Kanske är okunnigheten större om vad som gäller bland 
dem som inte svarat.

Fråga 3. Hur ofta upplever du att det är fullt i behållaren där du vill lägga pappers-
förpackningar?

Här svarar de som använder sophusen på Skogstorpsvägen och Scoutvägen nedre "ganska ofta"(2,2 
repektive 2,1) medan man på Scoutvägen övre svarar "ibland" (3,2). Tömning sker varje vecka i alla
tre sophusen.

Fråga 4. Hur ofta upplever du att det är fullt i behållaren där du vill lägga plastförpckningar?

I alla tre sophusen upplevs problem – "ganska ofta". Skogstorpsvägen 2,3, Scoutvägen nedre 2,2  
och Scoutvägen övre 2,1. På Skogstorpsvägen och Scoutvägen nedre töms kärlen med två veckors 
intervall. På Scoutvägen övre var fjärde vecka.

Fråga 5. Hur ofta upplever du att det är fullt i behållaren där du vill lägga hushållsavfall?

Av kommentarerna till frågan i bilaga 1 framgår att vissa svarat på situationen för restavfall (de 
gröna kärlen) medan andra tror att det är kärlen för matavfall (de bruna kärlen) som avses. 
Skattningarna går därför inte att använda. Avsikten med frågan var att få information om de bruna 
kärlen/matavfall men frågan blev tyvärr olyckligt formulerad.
Båda typerna av kärl töms varje vecka i alla tre sophusen.
Kompletternade muntlig information om kärlen för matavfall tyder inte på några större problem. 

Fråga 6. Vilket sophus använder du mest?

"Skogstorpsvägen" anger 52 procent av de svarande, 30 procent svarar "Scoutvägen nedre"  och 18 
procent "Scoutvägen övre". Fördelningen ger sannolikt en bild av hur den totala fördelningen för 
samtliga boende ser ut. Det är inte troligt att svarsbenägenheten hänger samman med vilket soprum 
man använder.

Fråga 7. Hur ofta går du till annat sophus? 

Nästan aldrig (4.5) svarar de som använder sophuset på Skogstorpsvägen. Ovanligt även på 
Scoutvägen övre (4.2) och Scpoutvägen nedre (4,1).
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Fråga 8. Hur ofta går du till den mobila återvinningsstationen med ditt avfall?

Snittet för 71 svarande är 3,7. Dvs. rätt så sällan.

Fråga 9. Har du några idéer, kommentarer eller funderingar som du vill dela med dig? 
Varsågod:

Av samtliga 71 svarande har 30 också lämnat avslutande kommentarer. Dessa återges i sin helhet i 
bilaga 1.
Ett femtontal tar upp behovet av ytterligare information, en handfull behovet av fler kärl/tätare 
tömning när dett gäller plast och papp. Dåligt tillplattade pappförpackningar förs fram liksom 
förslag om lås till sophusen men också en kommentar som avråder från detta.

3. Avfallshanteringen i föreningen.

Sortering av hushållens avfall infördes i föreningen för cirka 25 år sedan. Sollentuna kommun var 
då en av de kommuner i landet som var tidigast ute för att främja en ökad återvinning av avfall.
Vissa förändringar har skett under årens lopp. Inledningsvis skötte föreningen t.ex. själv 
hanteringen av matavfall med särskilda komposteringsanläggningar på tre platser i området. Detta 
övergavs efter några år och matavfallet tas numera om hand av SEOM/SÖRAB.

Inom föreningen finns idag tre särskilda sophus med kärl för papper, plast, metall, matavfall och 
restavfall. I sophuset vid Skogstorpsvägen kan också lampor och batterier lämnas. Föreningen har 
också en stor container för grovt/skrymmande avfall vid parkeringen på Skogstorpsvägen. 
Anvisningar om vad som ska läggas var finns dels i sophusen, dels på föreningens webbplats.

Kommunen har dessutom en av sina sopstationer högst upp på Skogstorpsvägen med behållare för 
plast, papp, tidningar och glas (färgat respektive ofärgat). En container för tidningspapper, där 
producenterna är ansvariga, står också bredvid containern för grovsopor vid Skogstorpsvägen. I 
Hagby och Upplands Väsby finns större återvinningsstationer. Kommunen kommer en gång per 
månad med en mobil återvinningscentral till Silverdal, där kemiska produkter, elprodukter m.m. kan
lämnas. Vid vändplanen på Skogstorpsvägen finns också en behållare för återvinning av textilier. 
Denna sköts av Human Bridge.

I samband med föreningens städdagar höst och vår finns särskilda containrar att lägga 
trädgårdsavfallet i. Sådana hyrs också in vid större gemensamma arbeten i våra grönområden.   
Övriga tider läggs oftast sådant avfall i föreningens container för grovsopor på Skogstorpsvägen. Ett
förfarande som SEOM/SÖRAB haft synpunkter på och menat att det läggs alltför stora mängder 
trädgårdsavfall där. Någon lösning på problemet har de dock inte haft att erbjuda. Föreningen har 
efterfrågat en särskild container för trädgårdsavfall som regelbundet töms men sådan service 
erbjuder SEOM/SÖRAB inte. Villaägare kan få särskilt kärl för trädgårdsavfall men sådana små 
kärl förslår inte långt i en bostadsrättsförening.

När systemet med sopsortering startade i föreningen fick varje hushåll anvisningar om vilket 
soprum som skulle användas. Sannolikt för att få en fördelning på sophusen som svarade mot 
antalet kärl och tömningsfrekvens. 

Idag töms kärlen för matavfall och övrigt hushållsavfall/restavfall en gång per vecka av 
SEOM/SÖRAB i alla tre soprummen. Tömningen sker på tisdagar. Kärlen för 
pappersförpackningar, plastförpackningar och metallförpackningar töms av Ragnsells.   
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Pappersförpackningarna hämtas en gång per vecka. Plast- och metallförpackningar hämtas med två 
veckors intervall (jämna veckor) i sophusen på Skogstorpsvägen och Scoutvägen nedre. I sophuset 
på Scoutvägen övre sker hämtningen var fjärde vecka.  

Kostnaderna för hämtning av föreningens hushållsavfall ökar, ibland är det fullt i soprummen och 
ibland ligger det avfall där som inte hör dit. Statistiken visar att föreningens totala mängd övrigt 
hushållsavfall, det som slängs i gröna kärlen, ökade med 19 % mellan år 2018 och 2019 till 19 400 
kg vilket motsvarar 159 kg per hushåll. Orsakerna till ökningen kan vara många men det är 
angeläget att undersöka om det finns behov av insatser för att underlätta för alla boende att 
källsortera avfallet. I gällande miljöplan för föreningen är ett av målen att mängden övrigt 
hushållsavfall ska minska genom bättre utsortering av fraktioner som går till  återvinning, med 
särskilt fokus på att matavfall sorteras rätt.
SEOM:s avfallstaxa är 1 kr/kg för utsorterat matavfall (bruna kärl) och vid årsskiftet höljdes taxan 
för restavfall (gröna kärl) från 3 kr/kg till 4 kr/kg, så nu lönar det sig ännu mer än tidigare att 
källsortera ut matavfallet.

Miljögruppen har åtagit sig att undersöka vad de boende anser om avfallshanteringen – vilka är 
hindren för en bättre källsortering, vad kan förbättras eller ordnas annorlunda?

4. Vilka problem har förts fram och hur kan de lösas?

Störst problem enligt enkätsvaren är fulla kärl för plastförpackningar i alla tre sophusen och med 
kärlen för pappersförpackningar framför allt i två av husen.  Förslag till tätare tömning/fler kärl 
lämnas också i kommentarerna, där också behovet av tydligare information är något som 
återkommer. 
Som påpekas i en kommentar påverkas sannolikt motivationen att sortera rätt om utrymme saknas i 
kärlen. En del boende bär hem avfallet igen, andra lägger det i restavfallet.

Fler kärl?
Något större utrymme för fler kärl finns knappast i sophusen. Att ta bort kärl som inte används 
skulle kunna ge plats för annan typ av kärl. Kanske behövs inte alla fem kärlen för restavfall på 
Skogstorpsvägen och kärl för metall i alla tre sophusen? På Scoutvägen nedre skulle ytterligare ett 
kärl för pappersförpackningar rymmas om även kortsidan i soprummet utnyttjas. Att ta bort ett 
grönt kärl för restavfall på Skogstorpsvägen och ersätta det med ett för papp är ingen bra lösning 
eftersom det blir opraktiskt för dem som tömmer att ha kärl i båda sophusen. 

Tätare tömning?
Enkätsvaren och kommentarer visar tydligt på behov av tätare tömning av plastkärlen. Även kärlen 
för pappersförpackningar uppges ganska ofta vara fulla i två av sophusen.

Annan fördelning av boende på sophusen?
Att försöka styra fler boende till att använda sophuset på Scoutvägen övre samtidigt som 
tömningsfrekvensen där ökas är förmodligen ingen framkomlig väg. Valet av sophus förefaller 
utifrån enkätsvaren vara en rotad vana hos de boende. 

Tydligare skyltning?
Tydligare information både i sophusen, direkt till hushållen, på föreningens webbplats och via 
Facebook är relativt enkelt att ordna.  Det torde dock vara allmänt känt att det svåra är att få 
mottagaren att ta till sig och handla enligt informationen. Redan idag finns ju information i 
sophusen och på föreningens webbplats.
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Även med tydligare skyltning och direktinformation till hushållen om vikten att sortera rätt och att 
packa samman plast och papp torde det inte gå att helt komma bort från icke tillplattade kartonger 
och kassar med papp och plast. Med åtföljande luft i behållarna. Men bättre kan det säkert bli.

Fler informationsvägar?
Uppfräschning av informationen i sophusen, direktinformation i brevlådorna och användning av 
föreningens Facebookgrupp borde, om än marginellt, kunna ge vissa förbättringar i hanteringen av 
avfallet. 

5. Miljögruppens förslag

Miljögruppen föreslår tätare tömning av kärlen för plastförpackningar i alla tre sophusen. 

Kärlen för pappersförpackningar töms redan varje vecka och här är nog mycket att hämta med 
bättre packat avfall. Tyvärr slängs alltför ofta icke tillplattade kartonger. Kanske skulle ett redskap 
för att skära sönder tejp och kartong hängas på väggen bakom behållarna? 

Ytterligare ett kärl för pappersförpackningar föreslås till sophuset Scoutvägen nedre. Ett sådant 
skulle rymmas om kortväggen i sophuset utnyttjas. Om nödvändigt skulle kärlet för metallavfall 
kunna tas bort.  

Kärlen för metallförpackningar innehåller för det mesta bara lite på botten. Med tanke på att det mer
sällan slängs något i dessa skulle det nog räcka med sådana kärl på Skogstorpsvägen och 
Scoutvägen övre. Kärl för lampor och batterier finns ju bara på Skogstorpsvägen och det fungerar.

En särskild informationskampanj om vikten av att sortera rätt med särskilt fokus på pappers-
förpackningar föreslås. Att avfallet ska vara just förpackningar bör tydliggöras. Övrig plast och 
papp slängs i restavfall. En synpunkt som framkommit i enkäten är att det finns boende som inte 
talar svenska. Viss information bör därför finnas även på engelska. Styrelsen bör vara avsändare.
Miljögruppen bidrar gärna med synpunkter. Frågan hänger nära samman med översynen av 
information om avfallshanteringen.

Miljögruppen kan åta sig att se över den information som finns i sophus och på föreningens 
webbplats samt ge förslag till hur övrig information (direktinformation i brevlådor och på 
Facebook) skulle kunna utformas och spridas. Konkreta förslag finns att fundera vidare på i de 
avslutande kommentarerna i enkätsvaren.

Miljögruppen föreslår att alla kärl görs rena två gånger per år.  
Att sophusen känns ofräscha påpekas i en slutkommentar. Rengöring av bruna och gröna kärl köps 
sedan ett par år tillbaka in två gånger per år. Även övriga kärl blir smutsiga både på utsidan av bl.a. 
frömjöl och på insidan av smutsigt avfall. Det är inte tillräckligt med rengöring på utsidan av övriga
kärl på städdagarna. Idag sköts rengöringen på övriga tider av boende med låg tröskel för smuts.

En stor del av det avfall som under sommarhalvåret läggs i containern för grovsopor är 
trädgårdsavfall. På föreningens webbplats anges att så inte ska ske. En förening av vår storlek 
genererar ansenliga mängder trädgårdsfall under sommarhalvåret i takt med kontinuerlig skötsel av 
såväl gemensamma ytor som privata planteringar. Miljögruppen föreslår att styrelsen tar en förnyad 
diskussion tas med SEOM/SÖRAB för att försöka hitta en lösning. Varför erbjuds inte hyra av 
särskild container för trädgårdsavfall under sommarhalvåret? Denna service finns ju för villor.
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Ett önskemål som förs fram i en slutkommentar är att det vore bra med information om avfall per 
boende och att ökad mängd avfall kan hänga samman med att fler nu bor i föreningen. 
Miljögruppen gjorde en uppskattning av antalet boende i föreningen i samband med att miljöplanen 
togs fram. Förnyade uppgifter kan rätt enkelt tas fram via de trädgårdsansvariga om så önskas.

Enligt miljöbalken ska alla kommuner i Sverige anta en avfallsplan som ett styrmedel för sin 
avfallshantering. Under hösten kommer Sollentuna kommun att fatta beslut om en ny avfallsplan för
2021-2032. Åtta norrortskommuner har tillsammans tagit fram ett förslag till plan.  Syftet med 
planen är att minimera negativ miljö- och klimatpåverkan och att främja hållbara val. Men också att
minimera avfallsmängder, sortera rätt och göra kretsloppen giftfria. Skulle även vår förening kunna 
ha nytta av en avfallsplan som tar sin utgångspunkt i kommunens? Föreslås att styrelsen uppdrar år 
Miljögruppen att närmare utreda detta och komma med förslag.
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