Viktig information om soprummen
Det är bra ordning i de flesta soprum i föreningen, men i framförallt två av dem
har det länge varit problem med överfulla kärl. Sopor ramlar då ned på golvet
eller ställs bredvid på golvet, samtidigt som det inte är ovanligt att det finns plats
i sopkärl längre in i rummet, eller i det bredvid. Det är inte heller ovanligt att
grovsopor ställs i soprum med förhoppningen att någon ska ta hand om dem.

Överfulla kärl eller sopor som ligger utanför eller i fel kärl tas inte om hand
av SITA som är företaget som tömmer våra sopkärl. Lägger du sopor i fel
kärl, fyller dem över bredden eller ställer dem utanför lämnar de kvar dem.
För att undvika extrakostnader för föreningen har framförallt en person i
styrelsen de senaste åren ägnat flera timmar i veckan åt att plocka upp soppåsar
från golvet och lägga i kärl längre in i lokalen där det finns plats, byta plats på
kärl för att det som har rum för mer sopor ska stå närmast ingången, flytta plast
eller kartonger i överfulla kärl från ett soprum till det bredvid där plats finns,
samt att köra bort grovsopor som lämnats kvar till återvinningenscentralen.

Ordningen har inte blivit bättre med tiden. I förra veckan var det värre än vanligt
i ett av rummen (se bilden). Vi vill nu därför att vi medlemmar delar på ansvaret
att hålla ordning i soprummen.
Du kan hjälpa till att öka trevnad och
hålla kostnaderna nere genom att:
- lägga sopor i rätt kärl
- inte överfylla eller ställa på golvet
- inte ställa grovsopor i soprummen
eller på andra ställen
Det är samma nyckel till alla soprum,
så är det fullt i ”ditt” soprum, är det
enkelt att gå till något av de andra.

Om det krävs extra hämtning av sopor
eller extra städning i soprum kommer vi
från nu att köpa tjänsten istället för att
styrelsen gör detta, samt regelbundet
redovisa kostnaderna för det.

Hör av dig om det är något kärl som blir
överfullt varje vecka. Är det bara fullt då
och då blir det billigare för föreningen
att gå till ett annat soprum när det
behövs. Dessvärre finns inte plats för
grovsoprum i fastigheten. Dessa får vi ta
hand om själva eller vänta till container
ställs upp på gården vår och höst.

Om du har synpunkter kontakta oss
via fastighet@brfviken1.se eller
föreningens brevlåda i 69:an.
Styrelsen 2016-01-13

Brf Viken1, Gustav III Boulevard 69, 169 73 Solna, www.brfviken1.se
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