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FÖRSLAG TILL NY SOPSORTERING PÅ ÅREKLÄPPENS SAMFÄLLIGHET 
 
Bakgrunden är att vi blir fler och fler fast boende på Årekläppen och sopsorteringen fungerar 
inte hållbart. I dag slänger vi brännbart i soptunnorna och bör ta med oss sorterat avfall till 
återvinningsstationen. Men soptunnorna svämmar över med både det ena och andra, vilket 
medför dels att kråkor, skator och rävar kan ha sopkalas och inte minst att infarten till 
Årekläppen ser förskräcklig ut ibland. Sopor är baksidan av vår konsumtion och här skulle vi 
kunna göra en hållbar insats för miljön samt att få till ett attraktivare område med bra 
avfallshantering. 
 
Vårt förslag är att det ska finnas en fungerande sopsortering på Årekläppen liknande de som 
finns t ex i Björnenområdet med olika kärl för wellpapp, plast, glas, metall och en container 
för brännbart. Källsorteringskärlen skulle också kunna nyttjas av de boende ovan E14 så de 
också får ett närmare alternativ till sin sopsortering. 
När man får en bra och enkel lösning på avfallshanteringen så är det lättare för alla att ta sitt 
ansvar och verkligen separera och sortera de olika soporna, vilket inte alltid fungerar så bra i 
dag. Årekläppen som boendeområde skulle vinna på en bra sopsortering och en snygg och 
trevlig infart.  
Bifogar bilder på dels vår egen överfulla soptunnerad och några exempel på hur det kan se ut 
med en station för källsortering. 
 
Styrelsen svar. 
Av kostnadsskäl har vi valt att ha container med luckor på vintersäsongen och sopkärl övrig 
tid. 
Vad vi erfarit är problemet med överfulla sopkärl ett problem under vår, sommar och höst, 
även om vinter inte är helt problemfri. 
Om vi har egen sopsortering för glas, metall, plast, tidningar, wellpapp m.m. blir det något vi 
själva får bekosta. 
Trollvägen och Lillåvägen har egen sophämtning och ingår ej i samfälligheten söder om E 
14. Om de skall kunna nyttja sopsorteringe enligt förslaget fodras en omförrättning som 
måste accepteras av alla boende på Trollvägen och Lillåvägen. 
En lantmäteriförrättning kostar minst 40 000:- 
Sophanteringen har varit uppe på ett flertal årsmöten, har vid alla tillfällen mynnat ut i en 
uppmaning att nyttja dem kommunala sopsorteringen, samt att container på vintern och 
tunnor på övrig tid är den optimala lösningen för Kläppeområdet. 
Om det fungera dåligt med tunnor beror det på för få tunnor eller för glest mellan 
tömningarna. 
 

Styrelsens förslag: 
Om bostadsrättsföreningarna (brf) önskar källsortering måste det lösas av brf på brf 
mark och bekostas av brf. (Skistar har egen källsortering) 
 
Betr. hushållssopor föreslår vi att det tillsätts en grupp från framförallt brf som får i 
uppgift att föreslå styrelsen ett förslag på sophämtning som fungerar även på vintern 
och kostnadsmässigt ligger på ungefär samma nivå som idag eller billigare. 
 
 


