
Kära medlemmar i Ullstämma 2 

Det vore en önskedröm om alla kände att de är delägare i företaget Ullstämma 2 och inte bara 
boende här. Som delägare kan man ta sitt ansvar t. ex. genom att vara med och se till att 
området är så välskött som möjligt, komma med förslag på förbättringar, se till att sop- och 
återvinningsrum ser skapliga ut eller ställa upp och arbeta i styrelsen. 
 
Vad det gäller sop- och återvinningsrummen så gäller följande: 
 
Är det fullt i det kärl som du har tänkt använda – gå till ett annat återvinningsrum (se 
Lägenhetspärmen) eller vänta tills tömning har skett eller lämna det vid Ullstämma 
återvinningscentral. 
 
Några enkla regler 1. Ingen råge på kärlen 
 
  2. Placera ingenting på golvet 
 
Följs inte den första regeln så kan det medföra att Tekniska Verken inte tömmer kärlet och det 
som står på golvet förblir kvar. 
Det ingår inte i deras åtagande att hantera lösa återvinningsprodukter. 
 
Tänk även på att exempelvis kärlet för metall är avsett för återvinning av förpackningar dit 
varken metallbestik, stekpannor m.m. hör. Det är således inte ett kärl för metallåtervinning. 
Även sådan uppenbar felsortering kan påverka tömningen. 
 

 
 
Så här såg det ut i återvinningsrum nr 1 den 28/12 och nu nästan en månad senare ser det 
ungefär likadant ut. Ingen tömning sedan i julas! 
 
 
Det ingår varken i FF:s eller vicevärdens uppgifter att ta hand om överfulla kärl. 



 
 
Återvinningsrum nr 7 där metallåtervinningen inte tömts sedan i julas p.g.a. råge på kärlet och 
felaktig sortering. 
 
 
Nu ska det för balansens skull sägas att de flesta återvinningsrummen under senare tid  
skötts riktigt bra och en eloge till de boende som då och då sopar av golven och håller 
snyggt! 
 
Tömning av de överfulla kärlen sker inte förrän vi (Ullstämma 2) åtgärdat dem och under den 
kommande veckan kommer de att tas om hand. 
 
Med de bästa hälsningar från styrelsen 


