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Hur sköter du din sopsortering? 

 

Alla boende ska sortera sitt avfall. Behållarna för brännbart märker vi nu blir väldigt fulla dagarna 

innan tömning. Våra studier visar på att sorteringen inte är lika bra som tidigare.  

Vi vill speciellt uppmana boende på A- området 130-152 att sortera bättre.  

Behållaren där för brännbart är alltid överfull sista dagarna innan tömning.  

Så var det inte första året. Sortera mera!  

Vi har nu även kompletterat återvinningen med en behållare för batterier. 

 

Om vi alla följer nedanstående 4 råd blir vi ännu bättre 

 

1. Aldrig plast i matavfall, bara de bruna påsarna med matavfall i (lite hushållspapper är ok ) 

 

2. Aldrig material som kan återvinnas i brännbart, bara kuvert, blöjor, bindor, pads, fimpar, snus, 

dammsugarpåsar, tuggummi, tops, disk o tandborstar, disktrasor, pennor, 

kladdiga plastpåsar eller plastfolie, post-it-lappar, CD-skivor och annat smått som ej kan återvinnas. 

 

3.Stora saker som inte är förpackningsmaterial exempelvis resväskor, kastruller, stövlar och annat 

ska var och en lämna in på Hemabs kretsloppspark med brännbart. 

 

4. Pressa ihop, i den mån det går både plastförpackningar och pappersförpackningar 

   så att det tar mindre plats. 

 

 

Vet du att Hemab har speciella trattar som kan skruvas på petflaskor och som sen kan bli 

uppsamlingsplats för stekfett och olja. 

När den är full kan man lämna in den på Hemab. 

Ett smart sätt att undvika onödiga stopp i avloppen.  

… 
Är du intresserad av fastighetsfrågor, administration eller ekonomi? 

Har du idéer hur man skapar ett bra boende?  

Har du erfarenhet från styrelsearbete och kan fatta vettiga beslut?  

Har du en granne som borde vara med i styrelsen?  

Styrelsen behöver dig!  

Ta kontakt med valberedningen som består av Rein Ärlemo, Monika Bystedt och Maj-Lis Rubinsson. 

Det går även bra att lämna meddelande till vår personal som vfb. till valberedningen. 

 

 

 



Vår, sol och värme inbjuder till att vistas ute mer…. 

… men styrelsen har åter tagit del av klagomål gällande katter på området och vill därför i dessa 

vårtider påminna om regelverk och samtidigt uppmana oss alla till såväl eget ansvar som förståelse i 

ämnet. 

Kattägare har tillsynsplikt (enligt lagen om tillsyn över hundar och katter). 

Det innebär att kattägare ska ha sådan tillsyn som behövs för att förebygga att de orsakar skador 

eller avsevärda olägenheter. 

 

För allas trivsel ska såväl hund som kattägare plocka upp avföringen från sina husdjur. 

Det är också önskvärt att kattägare tar och har kontinuerlig kontakt med grannar runt omkring för att 

på det sättet ha mer kontroll över kattens rörelser i området och vad de orsakar grannarna.  

Detta torde bidra till att förhindra irritation och osämja, kattägare och icke kattägare emellan. 

 

Lagen gäller alla  

men utformningen av regelverk (kommunens sed) kan se lite annorlunda ut i olika kommuner. 

Så här säger Härnösands kommun (finns i sin helhet på kommunens hemsida) 

 

-ägare ska se till att utomhuskatt är märkt med ägarens kontaktuppgifter eller ID-märkt 

-ägare ska se till att katten inte uträttar sina behov i lekparker o sandlådor 

-ägare ska se till att katten inte vållar skada inom offentlig plats 

 

Du som irriterar dig på katter inom bostadsområdet!  

Ändring i lagstiftningen har skett och innebär att du/vi som inte är kattägare behöver också freda 

oss själva från katterna. Det är ingen skillnad om det är på privat tomt, bostadsrättsföreningars mark 

eller mer offentliga områden. Härnösands kommun hänvisar dig/oss som störs av katter i 

bostadsområdet att först kontakta ägaren till katten.  

I en dialog finns möjlighet till ömsesidig förståelse och lösningar för båda kattägare och irriterade.  

Om problemen fortsätter, ta stöd av bostadsrättsföreningen. 

 

Tips på hur man kan freda sig själv från katter: 

1. En vattenspruta i beredskap för att spruta på förbipasserande katt. Katter lär sig snabbt att 

undvika riskställen för vattenbesprutning.  

2. Nät/staket/kompostgaller som hindrar ingång, att göra ifrån sig på högst olämpliga platser. 

Katter vill ha tillgång till sand/jord för att täcka över avföring 

3. Spray som heter buzz-off eller citronsaft/skal som ogillas av katter. 

 

Bostadsrättslagen innehåller inga särskilda regler avseende husdjur. 

 

Bostadsrättsföreningen kan besluta om ordningsregler som innebär att hundar och katter inte får 

vara lösa eller rastas på gemensamma ytor inom föreningen. 

Förutom beslut i demokratisk ordning ska också beslutet 

stå i överensstämmelse med ortens sed, i detta fall, Härnösands kommun. 

 

Brf Fyren beslöt på stämman 2013 att hundar och katter ska vara kopplade utomhus på föreningens 

område. Det följer inte helt Härnösands kommuns sed och får kanske även betraktas som svårgörligt 

för redan befintliga katter som långt före 2013 gått lösa på området? 

Kanske kan även icke kattägare förstå problemet med att koppla just katter?  

Och kanske kan problem med avföring och kattkiss på särskilt lekplatser och lägenhetsnära altaner 

inte vara så svårt att förstå även för kattägare?   

Kattägare behöver ta ansvar för sin katts beteenden utomhus samtidigt som icke kattägare behöver 

freda sig själva från katterna. 

 


