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I skrivande stund har jag precis varit med om 
medborgardialogen i Stenhamra som jag nämnde 
i förra Nyhetsbladet. Verkligen roligt att vara med 
och ta del av alla goda idéer från positiva människor 
som deltog på mötet. Alla ville se en utveckling 
av orten och jag hoppas att många av idéerna kan 
förverkligas. Ett mycket bra sätt att kommunicera 
med invånarna som arrangörerna från Ekerö 
kommun genomfört. 

Nyligen är också hyresförhandlingarna avslutade. 
Hyresökningen blev 1,95% det vill säga lika mycket 
som det större Stockholmsföretagen gjort upp om. 
Vi har dessutom förhandlat om en justerad hyra för 
parkeringsplatser och garage. Vårt yrkande vid de 
inledande förhandlingarna var 3,5% så vi har justerat 
budet väldigt mycket neråt. Anledningen till yrkandet 
var att kostnaderna för byggrelaterade renoveringar 
och reparationer stiger väldigt mycket mer än 
infl ationen och på så sätt får vi väldigt mycket 
mindre ut av de budgeterade medel som avsätts 
varje år. Tyvärr måste vi nu prioritera bort en del planerade åtgärder på grund av prutningen men samtidigt har vi 
förståelse för att många har en ansträngd ekonomisk situation redan med nuvarande hyresläge. Underhållsbehovet 
är stort och vi betar av det i tur och ordning efter högst behov.  

Som ni säkert har fått information om från annat håll kommer Ann Söderström, nuvarande VD på Roslagsbostäder, 
att ta över VD-uppdraget den 1 april. Jag kommer alltså vara kvar till dess och därmed kommer min närvaro i 
Ekerö Bostäder att nå ett drygt år. Vistelsen här har varit fantastisk från dag ett, men mer om detta i nästa nummer 
av Nyhetsbladet som då blir mitt sista ”VD har ordet”. 

Vi står också inför att inom väldigt nära tid tillträda som fastighetsägare på Bryggavägan 110, det vill säga vårt 
kontor. Köpet innebär att även om vi måste investera lite pengar på ombyggnad så blir det billigare för bolaget att 
äga sin egen fastighet än att hyra. Dessutom blir lokalerna ändamålsenligt anpassade så att vi kan koncentrera oss 
på att arbeta eff ektivt. En mycket bra lösning alltså. 

Tyvärr måste jag också meddela att vår ekonomichef, Anneli Lethinen, kommer att sluta på Ekerö Bostäder den 31 
december. Visst gästspel tillbaka blir det dock i januari och februari då hon lovat att hjälpa till med bokslutsarbetet. 
Vi kommer att sakna vår ständigt glada, spirituella och spontana ekonomichef men samtidigt önskar vi henne lycka 
till med framtida utmaningar. Anneli kommer att tillträda som redovisningschef på Södertälje kommun.  

Det var allt för denna gång så nu önskar jag att alla får en riktigt
God Jul och Ett Gott Nytt År. 

God Jul och Gott Nytt År!
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AB Ekerö Bostäder fortsätter att arbeta hårt  för att öka antalet hyresbostäder på Ekerö. Vi fortsätter att leta efter 
möjligheter att bygga nya bostäder, för att på så vis kunna erbjuda fl er lägenheter till bostadskön. Vår vision är att 

äga 1 100 lägenheter år 2020.

Vi tackar av en medarbetare!Vi tackar av en medarbetare!
Anneli Lehtinen slutar sin tjänst som ekonomichef för Ekerö 

Bostäder den sista december 2019.

Anneli kom till Ekerö Bostäder som ekonomikonsult i augusti 2017. Hon kom 
snabbt in i både jobbet och i organisationen, och i november samma år blev 
hon anställd som ekonomichef hos oss. Tjänsten innebar, förutom ekonomi, 
även att hon tog på sig rollen som IT- och HR-ansvarig.

Anneli har under dessa år sett till att många våra olika system uppdaterats, och 
i vissa fall bytts ut - något som varit välbehövligt under lång tid. 

Vi tackar Anneli Lehtinen för de dryga två åren hon varit hos oss och önskar 
henne lycka till i framtiden och gratulerar till den nya tjänsten!

EKERÖ BOSTÄDERS ÖPPETTIDER UNDER
JUL OCH NYÅRSHELGEN 

Ekerö Bostäders reception är obemannad och Bostadsförmedlingen är stängd från
och med den 20 december t.o.m. 6 januari 2019. 

Kontoret helt stängt följande datum:
23/12 - 26/12, 28/12 - 1/1, 4/1 - 6/1

Felanmälan kan du göra via Mina Sidor alla dagar, dygnet runt och vi återkopplar
till dig nästföljande vardag. 
Felanmälan på telefon 08-420 032 07 fungerar under kontorstid, men kvällar och 
helgdagar hänvisas akuta fel till Relita fastighetsjour på telefon 08-316 900.

Medborgardialog om StenhamraMedborgardialog om Stenhamra
Den 7-8 december höll kommunen medborgardialog om ett framtida Stenhamra centrum. 

På plats, förutom boende i Stenhamra, var bland andra även politiker, representanter från 
kommunens plankontor och från Ekerö Bostäder.

Efter att ha genomfört många perspektivinsamlingar 
och sammanställt vad kommuninvånarna tycker 
är viktigast avseende Stenhamra, genomfördes 
medborgardialogen med boende i Stenhamra. Alla 
fi ck möjlighet att ställa frågor, lägga fram åsikter och 
diskutera kring de 5 olika teman som sammanställts.

Förhoppningen är nu att ett första förslag till 
samråd kan presenteras till sommaren och att en ny 
detaljplan kan vinna laga kraft 2023. Det är först 
därefter som det går att börja bygga.
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Vi har nu träff at en överenskommelse med Hyresgästföreningen om hyreshöjning för 2020. Vi 
är mycket glada över att förhandlingarna har förfl utit så bra och att vi slipper retroaktivitet.

Hyresförhandlingarna klara!Hyresförhandlingarna klara!

Vi har nu träff at en överenskommelse med Hyresgästföreningen om hyreshöjning för 2020. Även denna gång blev 
det ett ettårsavtal avseende hyreshöjningar. Detta innebär att förhandlingsresultatet gäller för 2020 och att det inför 
2021 kommer att bli nya hyresförhandlingar. Förhandlingarna har genomförts i mycket god anda och båda parter är 
nöjda med det slutgiltiga resultatet och att Ekerö Bostäders hyresgäster slipper retroaktivitet. 

Så här ser överenskommelsen ut:

Hyra bostäder
Generellt höjs bostadshyran med 1,95% från 2020-01-01, med undantag av följande lägenheter:

• Nyproduktion på Wrangels väg/Clas Horns väg (80 st lägenheter)

• Nyproduktion på Ångbåtsvägen 10D (en lokal ombyggd till två lägenheter)

• Nyproduktion på Söderströms väg 217 (återuppbyggnad av en lägenhet efter brand)

De nyproducerade lägenheterna i listan ovan höjs istället med 0,9% från 2020-01-01.

Hyra fordonsplatser
Hyrorna för bil- och mc platser justeras från 2020-01-01 för att få en mer rättvis och utjämnad hyressättning. 
Hyran för 2020 för respektive parkeringstyp blir enligt följande:

Parkeringstyp Månadshyra 
2020

MC-plats:  250 kr 
P-plats utan el:  250 kr 
P-plats med el:  350 kr 
Carport:  500 kr 
Flerbilsgarage Gustava 2+3:  600 kr 
Flerbilsgarage Gustava 1 (varmgarage):  500 kr 
Enbilsgarage:  600 kr 
P-hus Wrangel MC-plats:  250 kr 
P-hus Wrangel plan 3:   250 kr 
P-hus Wrangel plan 3 med el:   350 kr 
P-hus Wrangel plan 1+2:   500 kr 
P-hus Wrangel plan 1+2 med el:   600 kr 

Projektet kvartersvärdar
En del i förhandlingsöverenskommelsen är att projektet ”kvartersvärdar” avslutas. Grovsophanteringen avslutas 
och det kommer att utvärderas under två tillfällen under 2020 för att se hur sophanteringen utvecklas, en gång på 
våren och en gång på hösten. Detta ska utföras av BIK (Boinfl ytandekommittén). 

5555

Brandskydd i julBrandskydd i jul

Minska risken för brand i jul
Den här enkla checklistan ger dig några enkla knep för 
att minska riskerna för bostadsbränder i juletid.

• Släck ljusen: Ta alltid en extra runda innan du 
lämnar bostaden eller går och lägger dig för att 
se att alla levande ljus är släckta och spisen är 
avstängd (det kan vara svårt att se om ljusen är 
tända eller släckta i dagsljus, känn med handen 
om du är osäker).

• Säkra ljusstakar: Använd ljusstakar och 
ljusprydnader som är obrännbara. Glömmer du ljuset är 
risken för brand annars mycket stor.

• Brandvarnare: Se till att det fi nns brandvarnare i bostaden och kontrollera att de fungerar. Brandvarnaren 
ska vara placerad i taket, läs instruktionerna. Saknar du brandvarnare fi nns det att hämta på Ekerö Bostäders 
kontor.

• Inget skräp i trapphuset: Ställ inte ut gammalt julklappspapper i trapphuset eller på loftgången. Det är din 
väg ut om det börjar brinna! Förvara inte heller julklappspappret på balkongen. En felriktad nyårsraket kan lätt 
starta en brand.

• Larma: Ring alltid 112 om du upptäcker en brand eller om någon är i fara.

Testa din brandvarnare
Idag har alla Ekerö Bostäders hyresgäster brandvarnare 
hemma, men alltför många glömmer att testa den. Och om 
man inte testar den riskerar man att ha en brandvarnare 
som inte fungerar. 

Nätverket Aktiv mot brand har därför lanserat en 
kostnadsfri SMS-tjänst som man kan registrera sitt 
mobilnummer i och få en påminnelse om att testa 
brandvarnaren. 

Gå in på deras hemsida: 
https://aktivmotbrand.msb.se/ 

och registrera ditt mobilnummer.

Sätt upp brandfi lten
Alla våra hyresgäster har fått en brandfi lt av oss. Den 
är en mycket eff ektiv brandsläckare och livräddare vid 
en mindre brand i t.ex. köket. Det förutsätter dock att 
den är uppsatt och inte ligger i ett skåp eller i en låda!

Vi önskar er alla en trygg och god jul!Vi önskar er alla en trygg och god jul!

Många tycker om om att tända levande ljus under vintertid och då särskilt under julen. Det är 
vackert, mysigt och stämningsfullt, men tänk på brandsäkerheten när du gör detta. Ett bra 

tips är att om du ska åka iväg på morgonen, undvik att tända levande ljus till frukosten.
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Det kan fi nnas fl era anledningar till att man börjar se över sin boendeform. Kanske har du 
träff at en ny partner, behöver hjälp med hyran, funderar på att fl ytta till annan ort eller har 

fått en förändrad familjesituation. 

Hyra ut i andra hand
Man behöver beaktansvärda skäl och hyresvärdens 
(eventuellt hyresnämndens) tillstånd för att få hyra 
ut sin lägenhet i andra hand. Som beaktansvärda skäl 
för andrahandsuthyrning räknas studier eller arbete på 
annan ort, provboende med ny partner eller sjukdom. 
Tillstånd ges normalt för maximalt ett år. Tänk på att 
det alltid är förstahandshyresgästen som ansvarar för 
hyresinbetalningar och för vad som händer i lägenheten.

Som andrahandshyresgäst ska man vara medveten om 
att en andrahandshyresgäst aldrig får överta ett kontrakt, 
även om förstahandshyresgästen väljer att inte fl ytta 
tillbaka till lägenheten.

Läs också på nästa sida om den nya lagen som trädde 
ikraft den 1 oktober 2019.

Bostadsbyte
Enligt hyreslagen har en hyresgäst med förstahands-
kontrakt rätt att byta sin lägenhet genom ett så kallat 
direktbyte.

Bytet kan gälla ett internt byte med en annan hyresgäst 
hos Ekerö Bostäder eller ett externt byte med någon 
som bor hos en annan hyresvärd. Ekerö Bostäder 
godkänner endast byte med hyresrätter, inte med någon 
annan boendeform.

Du som är registrerad i vårt kösystem kan, efter 
inloggning på Mina Sidor, se bytesannonser som fi nns 
på Bytestorget, men du måste vara hyresgäst för att 
kunna lägga upp en egen bytesannons.

Ett bostadsbyte måste alltid godkännas av alla 
inblandade hyresvärdar och ansökningsblanketter måste 
fyllas i av samtliga parter i bytet.

Inneboende
Att hyra ut ett rum eller en del av din lägenhet medan 
du själv bor i lägenheten är att ha inneboende. Du 
behöver inte ha din hyresvärds tillstånd för att ha 
inneboende, men tänk på att hyra ut hela eller delar av 
din lägenhet till någon/några andra medan du inte själv 
bor i lägenheten kallas för andrahandsuthyrning. Var 
noga med att inte ta ut för hög hyra! Läs om vad lagen 
säger på nästa sida.

OBS! Tänk på att det fi nns gränser för hur många som 
får bo i lägenheten:

•1 rok eller minst 49 kvm, max tre personer
•2 rok eller minst 70 kvm, max fyra personer
•3 rok eller minst 90 kvm, max sex personer
•4 rok eller minst 110 kvm, max åtta personer
•5 rok eller minst 120 kvm, max tio personer

OBS! Du måste vara innehavare av 

förstahandskontrakt och ha bott i 

din nuvarande lägenhet i m
inst 12 

månader för att få
 byta den eller 

hyra ut den i andra hand.

Andrahandsuthyrning,Andrahandsuthyrning,
bostadsbyte eller habostadsbyte eller ha
inneboende - vad gäller?inneboende - vad gäller?

Ny lag om andrahandsuthyrningNy lag om andrahandsuthyrning

Den 1:a oktober 2019 
började den nya lagen om 

andrahandsuthyrning att gälla. Här 
kan du läsa om vad den nya lagen 
innebär och påföljder för olovlig 
andrahandsuthyrning. Dessutom 
ändras reglerna för inneboende 
och lägenhetsbyte. Lagen gör det 
också brottsligt att köpa eller sälja 
förstahandskontrakt.

Andrahandsuthyrning kräver alltid tillstånd
Du behöver alltid tillstånd från hyresvärden för att 
få hyra ut din hyresrätt i andra hand. Om du inte fått 
tillstånd av hyresvärden och ändå hyr ut din hyresrätt 
i andra hand riskerar du att bli av med hyreskontraktet 
och tvingas fl ytta från lägenheten.

Du får inte ta ut högre hyra än vad du själv 
betalar
När du fått tillstånd av hyresvärden att hyra ut din 
lägenhet i andra hand får du inte ta ut en högre hyra 
än den du själv betalar. Om du hyr ut lägenheten 
möblerad får du högst lägga på 15 procent på hyran. 
Om el, bredband eller liknande ingår i hyran när du 
hyr ut lägenheten i andra hand får du bara ta betalt för 
de kostnader som du själv har. Om du tar ut en högre 
hyra av din andrahandshyresgäst än vad du har rätt till 
riskerar du att bli av med din lägenhet. Om hyresrätten 
hyrs ut i andra hand utan tillstånd och/eller till en för 
hög hyra riskerar du dessutom böter eller fängelse, 
eftersom det är brottsligt från och med den 1 oktober 
2019.

Du måste bo i lägenheten för att ha 
inneboende
Du får som hyresgäst ha inneboende i din hyresrätt. 
Du får ta ut hyra av den inneboende men bara för den 
del av lägenheten som den inneboende använder. Har 
du fl era inneboende får du inte ta ut en hyra av de 
inneboende som tillsammans är större än vad du själv 

betalar i hyra. Rätten att ha inneboende gäller enbart om 
du själv bor i lägenheten. Om du inte bor i lägenheten 
gäller reglerna om andrahandsuthyrning av hyresrätter 
och då behöver du tillstånd från hyresvärden eller 
hyresnämnden.

Lägenhetsbyte ska godkännas
För att få byta en hyresrätt mot en annan hyresrätt 
behöver du tillstånd från hyresvärden, eller från 
hyresnämnden. Både du som hyresgäst och den du 
vill byta lägenhet med behöver också som huvudregel 
ha bott i lägenheten i ett år för att hyres nämnden ska 
godkänna bytet. Hyresnämnden godkänner inte byte av 
en hyresrätt mot en bostadsrätt eller villa.

Sälja eller köpa hyreskontrakt är ett brott
Det är ett brott att sälja eller köpa ett hyreskontrakt, till 
exempel genom att ta betalt för sin hyresrätt i samband 
med ett lägenhetsbyte. Det är också förbjudet att betala 
en hyresgäst, svartmäklare eller annan person för att 
få ett hyreskontrakt. Straff et för att sälja eller köpa ett 
hyreskontrakt är böter eller fängelse.

Du måste anmäla folkbokföringsadress
Du ska vara folkbokförd där du bor. Sedan den 1 juli 
2018 är det ett brott att lämna felaktiga uppgifter eller 
att inte anmäla änd rade folkbokföringsuppgifter till 
Skatteverket när man fl yttar. Straff et är böter eller 
fängelse.
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-Vi är mycket nöjda med rekryteringen av 
Ann, hon har lång och gedigen erfarenhet 
från kommunala bostadsbolag. I henne 
får vi in en stark kraft med fokus på 
verksamhetsutveckling, samverkan, 
gott ledarskap och förmåga att styra 
och leda i tillväxt, säger Ingemar Hertz, 
styrelseordförande i AB Ekerö Bostäder.

Ann Söderström har en bakgrund inom 
kommunal verksamhet och lång erfarenhet 
av uppdraget som VD för kommunala 
bostadsbolag. Innan Roslagsbostäder var hon 
VD för AB Nykvarnsbostäder under fem år, 
och har även varit kommunstyrelsens 
ordförande och kommunalråd i Nykvarns 
kommun mellan 2007 och 2011. Hon 
är civilekonom med inriktning på 
företagsekonomi och logistik.

-Jag är mycket glad över att få uppgiften 
att fortsätta bygga AB Ekerö Bostäder. 
Jag ser fram emot att få utveckla 
verksamheten och tillsammans med 
medarbetarna lägga en strategi som 
skapar förutsättningar för lönsam tillväxt, 
säger Ann Söderström.

Även kommunstyrelsens ordförande 
Adam Reuterskiöld (M) är mycket nöjd:

-Jag ser fram emot att få välkomna 
Ann Söderström till Ekerö i rollen som 
VD för AB Ekerö Bostäder. Ann har 
både erfarenhet av och kunskap om 
utvecklingsarbete i kommuner och 
kommunala bostadsbolag som växer 
varsamt och långsiktigt hållbart, säger 
Adam Reuterskiöld (M).

Ann Söderström tillträder som VD i AB 
Ekerö Bostäder 2020-04-01.

Ann Söderström blir ny VD för AB Ann Söderström blir ny VD för AB 
Ekerö BostäderEkerö Bostäder

2019-11-04 - Pressmeddelande från Kommunstyrelseförvaltningen

Styrelsen för AB Ekerö Bostäder har utsett Ann Söderström 
till ny VD. Ann Söderström kommer närmast från 

Roslagsbostäder AB där hon varit VD sedan 2017.

t 

hon
r,

Här är några av planerna för 2020Här är några av planerna för 2020

Vi jobbar vidare med 
digitalisering
Vi jobbar på att ta fram en app för mobiler 
och läsplattor som kommer att kunna 

laddas ner gratis via App Store eller 
Google Play. 

När den är färdigutvecklad kommer 
du att kunna boka dig på lediga 
lägenheter, göra felanmälan, 

boka tvättsuga (där elektroniskt 
bokningssystem fi nns) och mycket mer 

direkt via appen i telefonen.

Vi inför möjlighet att boka 

tvättstuga via Mina Sidor

Idag har de fl esta av våra bostadsområden 

elektroniskt tvättstugebokningsystem. Då 

känns det naturligt för oss att koppla ihop 

detta med Mina Sidor så att hyresgäster 

i dessa områden kommer att kunna boka 

tvättider direkt via vår hemsida.

Tillgänglighetsanpassad 
hemsida
Vi kommer att arbeta på att ta fram en ny, 
tillgänglighetsanpassad hemsida. Dels 
för att den nya lagen ställer krav på att 
off entliga verksamheters hemsidor ska 
vara tillgänglighetsanpassade senast 28 
september 2020, men också för att vi ska 
kunna ge bättre och tydligare service till 
alla.

Vi målar fasderna 
på Gustavavägen
Under 2019 avslutades 
fasadmålningen på 
Söderströms väg och 
nu under 2020 står 
Gustavavägen på 
tur.
Upphandlingen av 
detta kommer att 
påbörjas så snart 
som möjligt.

Wrangels väg får iLOQ
De nybyggda husen på 
Wrangels väg/Clas Horns 
väg är försedda med det 
elektroniska låssystemet 
iLOQ.
Under 2020 kommer vi att 
byta ut låssystemet även i den 
äldre delen av området för att 
öka trygghet och säkerhet.

Ekebyhovsvägen får ny 
trapphusbelysning
Vi fortsätter vårt energisparprojekt 
genom att byta ut trapphusbelysningen på 
Ekebyhovsvägen till LED-lampor.

Detta kommer att påbörjas även på 
Ångbåtsvägen under året.

Uppstart igen för 

boendeträff ar

Vi har tyvärr under 

en längre tid inte haft 

möjlighet att genomföra 

några boendeträff ar. Vi 

saknar denna möjlighet 

att få träff a er boende i våra områden och 

kommer att lägga extra kraft på att kunna 

återuppta dessa under 2020.

Up
bo

V

Vi fi rar 
Ekebyhovsvägen
Under 2019 fyllde 
Ekebyhovsvägen 50 år och vi tog 
tillfället i akt att plantera en ek i 
området. Under våren 2020 kommer 
vi se till att fi ra området ordentligt!
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Källsortera dina julsopor på rätt sättKällsortera dina julsopor på rätt sätt

Trasigt julpynt 
• Julgranskulor i plast - brännbart/hushållssopor 
• Julgranskulor i glas - deponi/grovavfall 
• Trasig elljusstake - hemelektronik/grovavfall 
• Elljusslinga - elektronik 
• Julgransglitter - brännbart/hushållssopor 
• Stearinljusstumpar - brännbart/hushållssopor 
• Värmeljushållare - metallförpackningar 

Från julklapparna 
• Presentpapper - pappersförpackningar 
• Presentförpackningar - pappersförpackningar 
• Kartonger - pappersförpackningar 
• Presentsnören - hushållssopor/brännbart 
• Frigolit - plastförpackningar

Från julbordet 
• Folie från julskinkan - metallförpackningar 
• Trasigt julporslin - deponi/grovavfall 
• Sillburkar i ofärgat glas - ofärgade glasförpackningar 
• Sillburkslock i metall - metallförpackningar 
• Senapsburk ofärgat glas - ofärgade glasförpackningar 
• Senapsburklock i plast - plastförpackningar 
• Kalvsyltans förpackning i plast - plastförpackningar 
• Gravade eller rökta laxen i plast - plastförpackningar 
• Köttbullarnas plastförpackning - plastförpackningar 
• Korvens plastförpackning – plastförpackningar

Dina julsopor kan faktiskt återvinnas de också, och bli till nya pappersförpackningar och 
plastförpackningar till nästa jul.

Under julen producerar vi cirka fem procent 
mer avfall än andra tider på året. Dina sopor 
kan innehålla både farliga och värdefulla 
ämnen, därför är det viktigt att du sorterar 
rätt. Var med och sortera och spara på 
naturens resurser. Här är några exempel på 
julsopor och hur de ska sorteras. Julpynt som 
är helt kan du lämna till loppis eller olika 
välgörenhetsorganisationer 

Julgranar och större julväxter ska kastas i grovsoporna. 
Det gör du på Skå Återvinningsstation.

0

Dumpade grovsopor
Det är inte bara återvinningskärl som felsorteras. Ofta 
hittar boservicevärdarna grovsopor som dumpats 
i miljöstugor, källarutrymmen, trapphus, utomhus 
eller i cykelförråd. För en privatperson som bor 
på Ekerö är det gratis att lämna grovsopor på Skå 
Återvinningscentral, men för företag kostar det 200kr/
besök. Dessutom tillkommer kostnaden för två av vår 
personal och 4 timmar/person som ska ta hand om detta 
samt åka och lämna dessa dumpade grovsopor på Skå 
ÅVC. Detta kostar tid och pengar som skulle kunna 
användas på ett mycket bättre sätt. 

Detta problem kvarstår trots att Ekerö Bostäder 
ställer ut grovsopcontainrar och anställer lokala 
kvartersvärdar, vilket kostar ca. 250 000kr/år.

Bättre användning av dina hyrespengar
Totalt uppgår kostnaden för felsorterade sopor 
och dumpade grovsopor, årligen till en summa av 
ca. 350 000kr - över en kvarts miljon! Det här är 
kostnaden utöver de 250 000kr som kvartersvärdar och 
grovsopcontainrar kostar, och dessa pengar 
(totalt 600 000kr) skulle kunna användas mycket bättre. 
Här nedan ser du vad vi skulle kunna lägga de pengarna 
på istället om sophanteringen sköttes ordentligt!

Ta sedan med i beräkningen allt vår personal skulle 
kunna utföra under de totalt 130 arbetsdagarna per år 
som idag går till hantering av felsorterade sopor.

Kvartersvärdar och containrar försvinner
Problematiken med grovsophanteringen kvarstår trots 
att vi har haft grovsopinsamlingar med containrar och 
anställt kvartersvärdar. Av den anledningen har vi 
nu kommit överens med Hyresgästföreningen om att 
avsluta dessa åtgärder. Det innebär att från och med 
januarti 2020 kommer alla hyresgäster själva att få ta 
sitt konsumentansvar och ta med sin grovsopor till Skå 
Återvinningsstation.

Kostsamt när sopor dumpas!Kostsamt när sopor dumpas!

För 600 000kr skulle vi istället kunna 
göra något av detta:
• Helrenovera tre och ett halvt badrum
• Inköp av tre lekställningar
• Byta 60 stycken fönster till 3-glas
• Renovera 10 stycken carportlängor

Trots att vi genomför containerhämtningar av grovsopor och anställer kvartersvärdar 
fortsätter många hyresgäster att missköta sophanteringen. Det är dags att vi alla tar vårt 

konsumentansvar på allvar och tar vårt skräp till återvinningsstationen - det vi en gång har släpat 
hem måste vi också slänga på ett korrekt sätt när vi inte längre vill ha det.



Plats för adressetikett

Vi önskar alla boende Vi önskar alla boende 
en riktigt God Julen riktigt God Jul
och ett Gott Nytt och ett Gott Nytt 
202020!20!


