Hur ska sophämtningen fungera i Enskede Gård?
En vanlig syn i våra kvarter är att sopkärl står utställda på trottoarerna inför och efter sophämtning. Det har
medfört klagomål från de boende och förbipasserande varför det bakomliggande regelverket utretts av Björn
Levinson.

Att ställa sin soptunna på trottoaren har flera nackdelar
Hindrar gångtrafikanterna som kanske måste gå ut i vägbanan för att komma förbi.
Hindrar snöröjningen när det är aktuellt
Försvårar för synskadade som skall passera på trottoaren.
Kan hindra dig själv när du ska köra in bilen på din infart
Tomt kärl signalerar att man inte är hemma - ett tecken för inbrottstjuvar.
Ser inte så snyggt ut, speciellt när kärlen är överfulla av avfall.
Det är inte alltid en vacker syn i gatubilden när många soptunnor står utställda.

Avtalet
Enligt avtalet mellan Stockholm Vatten och Avlopp AB och entreprenören gäller bland annat följande villkor:
 Sopkärl ska stå max 3 m in från tomtgräns för att bli tömd.


Sopkärl som töms av entreprenören skall ställas tillbaka på den plats varifrån det hämtats.



Sopkärlets handtag skall vara vänd utåt i riktning mot där personalen kommer ifrån.



Underlaget för kärlet och transportvägen ska vara jämn, hård och fast mark (ej gräsmatta).

Vad innebär detta för Dig?
Det innebär att du bör låta soptunnan stå kvar inne på tomten, dock högst tre meter från gränsen, underlaget
är plant och handtaget är vänt åt rätt håll. Då ska sopbilen ställa tillbaka på samma plats. Därigenom
blockeras inte trottoaren och kärlet töms utan att din medverkan behövs. Grinden får vara stängd men den
skall gå lätt att öppna. Det gäller även vintertid.
Om de inte ställer tillbaka soptunnan på samma plats, kan du ringa till Kontaktcentrum tel 08-508 46 540 och
anmäla att hämtningen inte gjorts på rätt sätt. Om felet rapporteras dit minst tre gånger under ett kvartal kan
du slippa betala hämtningsavgift för dessa tillfällen.

Miljövinst
Du kan också passa på att vara miljöriktig och samtidigt minska dina sopkostnader. Då kan du kostnadsfritt få
hämtning av matavfall var fjortonde dag. Du får ett kärl för matavfall liknande det för sopor, ett kit med små
påsar att lägga matavfallet i, samt ett litet plastkärl att ha t ex under diskbänken.
Det medför också att du får mindre vikt sopor att betala för, samt att du bidrar till miljön genom att hämtat
matavfall blir biogas/fordonsgas.

Källor
Om du vill se bestämmelserna i sin helhet kan du använda följande länk/adress:
www.stockholm.se/ByggBo/Avfall-och-atervinning/Din-sophamtning-/Villa-ochradhusagare/Bestammelser_for_sopkarlet/
Vill du anmäla hämtning av matavfall, ringer du samma nummer, går in på hemsidan eller använder adressen:
www.stockholm.se/ByggBo/Avfall-och-atervinning/Din-sophamtning-/Villa-ochradhusagare/bestallning_anmalan/Bestall-hamtning-av-matavfall---ny/

