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God fortsättning på det nya året! 
Nu är den ljusa delen av dygnet lite längre, och spaningarna efter vårtecken kan börja. De 
tydligaste är tyvärr allt hundbajs som hundägarna ”glömt” ta upp efter sig, men om man tittar 
noga ser man att små gröna flikar av vårblommor börjar synas. Ett annat vårtecken är den nya 
gunga till lekplatsen som är beställd. 

] 

Styrelsen har nyss påbörjat det nya årets arbete, och vi kan konstatera att ny 
ytterbelysning och åtgärder för att förbättra husgrunderna är vårens 
huvudnummer. 
Under föregående år hade styrelsen i uppdrag av medlemmarna att undersöka 
möjligheter att installera gaslarm i lägenheterna. 
Resultatet av denna utredning är att styrelsen finner att sådana installationer 
inte bör göras.  
Beslutet är grundat i flera olika skäl: 

• Efter att ha varit i kontakt med experter på Räddningstjänst Syd kunde vi konstatera att det 
inte finns ett enda statistiskt säkerställt fall där man kan visa på ett samband mellan 
genomförd insats och boendelarm för gas. Deras erfarenhet är att larmen endast fyller en 
funktion i båtar och husbilar, där en annan sorts gas används. 

• Vi var även i kontakt med EON som levererar gas. De hade samma uppfattning som 
Räddningstjänst, och menade att naturgasen är så lätt att den söker sig via ventilationen ut 
ur lägenheterna. De påpekade också att naturgasen som levereras ut till boende har en så 
stark doft att det inte är möjligt att missa ett läckage. EONs erfarenhet var att i de hem där 
sådana larm installerats, hade man bekymmer med felutlösande larm som orsakade mycket 
onödig oro. 

• Efter att ha varit i kontakt med elföretag som vidtalats för en eventuell installation av 
gaslarmen, visar det sig att de i det stora flertalet lägenheter inte kan installeras pga de 
säkerhetsnormer som finns för våtutrymme gällande avstånd mellan installationen och det 
som avger vatten osv. 

 

] 

 
Glöm inte att utnyttja vårens alla möjligheter till småmys med Trivselgruppen! 
Glöggkvällen blev hur trevlig som helst, trots vädret. 
vicevärden A-M Jönsson låter hälsa att om man söker henne i tjänsten så ringer man 
henne på tjänstemobilen 0705-51 13 76. På så vis kommer man även till hennes 
vikarie/ersättare när hon inte är i tjänst pga tex semester eller annan frånvaro 
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Viktiga nyheter gällande källsorteringen! 
Det har kommit nya direktiv vad gäller källsortering av mjukplast. Nedanstående 
information har hämtats på följande länkar: 
http://www.malmo.se/bostadbygge/avfall/kallsorteringochatervinning/forandradsorteringavmjukplast.4.3964bd3611d8d4a5d1c800
04132.html 
http://www.malmo.se/bostadbygge/avfall/error/kallsorteringavforpackningar.4.7101b483110ca54a56280007933.html 
http://www.ftiab.se/hushall/sortera.4.405877db1168b3d892a8000171.html 

Mjukplasten källsorteras från den 1 november  
Nu ska mjuka platsförpackningar inte längre kastas bland brännbart, utan istället läggas till återvinning 
i samma behållare som de hårda plastförpackningarna. I begreppet mjuka platsförpackningar ingår 
bland annat plastfolie, bärkassar, vindruvsstråg och tandkrämstuber av plast.  

Anledningen till förändringen är att det finns teknik som gör att det är ekonomiskt och miljömässigt 
fördelaktigt att materialåtervinna även de mjuka plastförpackningarna.  

Genom att de mjuka plastförpackningarna nu återvinns till nya produkter ökar miljövinsten. Ett kilo 
återvunnen plast minskar koldioxidutsläppet med två kg. 

Blir till nya plastprodukter 
Det insamlade plastmaterialet går till materialåtervinning, det vill säga till nya plastprodukter. Tidigare 
har de mjuka plastförpackningar gått till förbränning tillsammans med hushållsoporna. 

Miljövinsten ökar  
Anledningen till förändringen är att det finns teknik som gör att det är ekonomiskt och miljömässigt 
fördelaktigt att materialåtervinna även de mjuka plastförpackningarna. Genom att de mjuka 
plastförpackningarna nu kommer att återvinnas till nya produkter, istället för att förbrännas, ökar 
miljövinsten. Ett kilo återvunnen plast minskar koldioxidutsläppet med två kg. 

Plastpåsarnas funktion för att paketera soporna  
Du kan fortfarande använda plastpåsar för att slänga ditt restavfall, det vill säga det avfall som inte kan 
sorteras. Avfallet måste som tidigare paketeras ur arbetsmiljöhänsyn. Men trasiga eller överblivna 
plastpåsar sorterar du med fördel som plastförpackning. 

Alla förpackningar ska vara rena och torra 
Även tomma mjuka plastförpackningar måste vara rena och torra när de lämnas till återvinning. 
De kan inte innehålla kladd och matrester om de ska kunna återvinnas till ny råvara. Skölj eller torka 
bort eventuellt kladd.  

Lämna plastförpackningarna lösa 
Plastförpackningarna ska lämnas lösa i behållaren eftersom de ska eftersorteras ytterligare innan det 
är dags för återvinning. Om de ligger i en påse kan de olika plastförpackningarna inte sorteras 
ordentligt. 

Exempel på saker som INTE ska kastas bland plast är: Plastkrukor • Disk- och tandborstar • 
Pantflaskor • Plastleksaker • Plastmöbler • Plastfickor • Plastmappar 
 
Vi kommer att byta ut texten ”hårdplast” mot ”plast” i soprummen så 
småningom men redan nu kan man alltså källsortera mjukplast i de kärl som är 
avsedda för ”hårdplast”.  
 
Till sist ett tips för den som är osäker på hur den ska källsortera sina sopor. På 
nedanstående länk kan man söka på typ av avfall och se hur den ska sorteras. 
Där står också om man kan lägga den i våra återvinningsstationer på 
innergårdarna eller om man behöver besöka återvinningscentral/miljöstation 
http://www.sysav.se/Templates/sort.aspx?id=272 

    
Vårvinterhälsning från Styrelsen 
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