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Information
-från styrelsen till alla medlemmar i Brf Fyren

Ny sophantering byggs på Fyren i sommar
Vi har tidigare i nyhetsblad och föreningsstämma informerat om
att de blir förändringar i vårt avfallssystem. Riksdagsbeslutet att
kraftigt öka återvinning av vårt avfall kommer för Härnösand att
vara genomförd under 2016.
Kretsloppsparken på Hemab ger alla möjlighet till en komplett
utsortering av allt material. Vi är alla ansvariga för att värna miljön.
Lagens krav om utsortering av matavfall och restavfall kräver
insamling så nära som möjligt för de boende, men vi kommer även
att förbättra och förenkla hanteringen av 6 övriga fraktioner.
2 sorters glas, metall, plast, förpackningar och tidningar.
Mängden avfall är stor. Vi planerar därför att införa underjordsbehållare och därmed kunna placera dem nära varje gård .

Två behållare nära varje gård för
Matavfall och restavfall.

Hur har sophanteringen sett ut de senaste åren
på Fyren?

Många följer Hemabs instruktioner för sortering, medan
andra dumpar allt i sopnedkastet.

De stora gröna plastkärlen på 660 liter har ofta
varit proppfulla och personalen har haft ett tungt
arbete med att dra kärlen ut på gården för tömning.
Arbetsmiljömässigt är det inte acceptabelt.
I över 15 år har styrelse och personal varje år
informerat om sortering av plast, förpackningar,
tidningar, glas och metall.
Vi har sedan länge haft möjligheter att lämna
sorterat avfall i anslutning till tex våra matbutiker.
Sedan några år finns även en helt förnämlig
möjlighet att sortera sitt avfall på gångavstånd vid
Kretsloppsparken.

Personalen har under vintern gjort analyser av våra
sopor för att hjälpa till med underlag för planering.
Hur mycket glas och metall slängs på fel sätt?
Hur mycket reklam och tidningar hamnar fel?
Vi kan konstatera att samtliga trapphus måste förändra
sitt beteende för att leva upp till riksdagens miljömål.
Vi tror att det blir bättre när vi får nära till återvinning av
det mesta av materialen.

Hur ser styrelsens plan för soporna ut?
Underjordsbehållare grävs ner för matavfall och
restavfall på 3 platser. Markering på kartan med
bokstäverna A B C. Placeringen är bestämd i
samråd med statsarkitekt och Hemab.
En gemensam återvinningsstation märkt med
bokstav D installeras.
Även denna är av typen underjordsbehållare.
Där ska sortering ske av 6 återvinningsbara material.
2 sorters glas, metall, plast, förpackningar och
tidningar.

När sopluckorna nu stängs så gör vi det för
miljöns skull!

Vad menas med matavfall?
Matavfall är allt som blir över och inte kan sparas,
när du lagat eller ätit mat. Äggskal, frukt- och grönsaksrester, fiskrens och köttben sorteras som matavfall.
Tepåsar, kaffesump och hushållspapper går också bra.
Vad menas med restavfall?
Det är avfall som inte är farligt avfall och som inte går
att återanvända eller återvinna på annat sätt än genom
energiåtervinning, bränning. Några exempel är textilier,
dammsugarpåsar, blöjor, bindor, snus, fönsterkuvert,
cd-skivor, skor och rakhyvlar.
Vad kommer inte att kunna lämnas inom området?
Färgburkar, kemikalier, lösningsmedel, spegelglas,
olika typer av lampor, lysrör, elektronik, batterier är
exempel på avfall som du även fortsättningsvis ska
lämna på Kretsloppsparken.

När ska detta införas?
Offertering pågår och grävning och installation görs
innan semesterperioden. I slutet av augusti stängs sopluckorna och vår sopsortering startar. Vid starten
kommer vi att ha personal som instruerar och berättar
hur du sorterar rätt.
Vi påverkar ekonomin själva
Inköp av kärl och installation kan hamna på ca 600 000
kr för hela området. Vår totala sopavgift kommer inte
att öka förutsatt att boende hörsammar kravet på sortering. Felaktig sortering kan innebära sanktionsavgift och
ökade kostnader för tömning.
Vill du veta mer?
För dig som önskar mer information, har frågor eller
funderingar rörande sophanteteringen bjuder vi in
till en frågestund i föreningslokalen 6 april kl. 18.00.

6 olika fraktioner för gemensam materialåtervinning kommer att finnas . Vid bokstaven D på kartan.
Vattenskador kan undvikas
Kontrollera dina kranar och anslutningar. Kranen får under
inga omständigheter vara lös. Vid varje rörelse kommer då
kopplingen under belastas och så småningom skapa ett
läckage som kan skapa stor förödelse även för dina grannar.
Vi har nyligen sett exempel på detta.
De vattenvarnare som föreningen tillhandahållit får ej
avlägsnas. Kom ihåg att omedelbart byta batterier om den
piper. Detta är varje lägenhetsinnehavares skyldighet.
Vi vill även påminna om att vara uppmärksam och
kontakta personalen om det droppar från ett element.
Några lägenhetsinnehavare har upptäckt dropp från
termostatens nålventil. Hör av er omgående så byter
personalen packningen.

Kontrollera din
kran och ditt vattenlarm !

