
 

 
HSB Brf Laröd hage – medlem i HSB 

 
 

Nyhetsbrev nr 7 2021 
 
 

 
 

Hej Medlem  

I detta nyhetsbrev ska vi enbart ta upp frågan om avfall och hur vi kan 
undvika onödiga kostnader.  
Gör vi rätt kan mycket pengar sparas 
Varje gång NSR tömmer våra sopkärl så görs en kontroll om sorteringen 
gjorts rätt och att kärlen inte blivit överfullt.  

Vid fel sortering eller överfullt kärl så fakturerar NSR vår förening en straff-
avgift på 500 kr/kärl. Enbart under september 2021 fick vi betala 1 500 
kronor i straffavgifter. 

Den 19 oktober möttes vi av denna syn i miljöhuset. Hade NSR kommit för 
att tömma den morgonen hade det inneburit ytterligare 1 000 kr i straffav-
gift. Nu fick någon annan ta hand om problemet. 

  
Alla kostnader kommer på din månadsavgift 
Vi som bor i föreningen måste tillsammans betala alla kostnader som upp-
står i verksamheten. Vi har alla ett intresse av att undvika onödiga kost-
nader. 

1 500 kronor i straffavgift på en månad motsvarar 1,5 % i höjd månadsav-
gift. 

Styrelsen vill inte vara ”ordningsmän” 
I en bostadsrättsförening har vi ett gemensamt ansvar för boendet. Till-
sammans kan vi bidra till låga kostnader och därmed en lägre boende-
kostnad. 

Emellanåt går det ganska lätt att identifiera var ifrån avfallet kommer. Vi i 
styrelsen vill jobba på det sättet. Vår utgångspunkt är att alla bidrar på 
bästa sätt. 

Kan man bära hem en resårbotten från IKEA så bör man även klara att ta 
hand om emballaget på rätt sätt. Det vill inte vi andra ta ansvar för. 

Vänd på bladet så berättar vi hur avfallshanteringen bäst sköts! 
 

Kontakt 
Du når styrelsen enklast via  
ordförande Matz Svensson,  
Stuterivägen 67 E eller per e-post 
till matz.svensson@telia.com  
Du är alltid välkommen att kontakta 
oss.  
 
Felanmälan/boendeservice 
Alla fel ska anmälas till HSB Boen-
deservice tel 042-19 95 90. 

Felanmälan kan även lämnas på 
Internet – www.hsbnvs.se och län-
ken ”Felanmälan”. 

Vi vill göra dig uppmärksam på att 
det kan vara en del fel som den bo-
ende själv ska svara för  
(= åtgärda och betala) enligt stad-
garna § 31. 
 
Styrelsens sammansättning 

• Matz Svensson, ordf 
• John Mortensen, sekr 
• Lina Ljunggren, ledamot  
• Martin Elmegren, ledamot 
• Andrea Norlander, ledamot 

Revisor 
Jananders Andersson,  
Stuterivägen 69 A 
 
Valberedning 
Camilla och Johan Andersson, 
Tömvägen 12, är föreningens val-
beredare. 
 
Administrativ förvaltning 
Vår förening köper administrativ 
och teknisk förvaltning från HSB 
nordvästra Skåne. 

Har du frågor angående avgifts-
avier, autogiro mm kan du kontakta 
HSB på tel 042-19 95 00 eller  
e-post info@hsbnvs.se  
 
 
 
 
 
 
Tips för avfallshantering får du 
på nästa sida -> 
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Några tips för vårt avfall 
 

• Det abonnemang vi har hos NSR gäller för normalt avfall som uppstår i 
hushållet.  
 

• Följande får inte lämnas i miljöhuset.  
Det ska du själv transportera till Filborna avfallsanläggning där du 
lämnar det kostnadsfritt 

o Stora wellpappkartonger. T.ex: när du köpt cykel, resårmadrass på 
IKEA, TV etc. 

o Miljöfarligt avfall. T.ex: Målarfärg, lösningsmedel, kemikalier 
o Grovsopor. T.ex: gamla möbler, skrotcyklar, byggavfall 
o Vitvaror. T.ex: kylskåp, tvättmaskin  

 
• Avfallskärlen får inte bli överfyllda 

o Locket ska kunna stängas 
 

• Sortera enligt anvisningarna 
o Följ de instruktioner som finns väl synliga i miljöhuset 
o Plastförpackningar är ofta lätt att identifiera.  

! Leksaker, redskap och annat är inte platsförpackningar 
o Metallförpackning är också lätt att identifiera.  

! Cykelhjul, stekpanna, grillgaller, verktyg med mera är inte 
metallförpackningar 

o Avfall som inte stämmer överens med någon av instruktionerna ska 
läggas i restavfall 

o Kuvert med lim, kvitton av termopapper är restavfall 
o Pappersförpackningar ska vikas ihop eller delas så att det blir så 

kompakt som möjligt. Då räcker de två kärlen 
 

• Är du det minsta osäker 
o Läs instruktioner i miljöhuset och på anslagstavlan 
o Fråga styrelsen 
o Chansa inte 
o NSR har utmärkt information på nätet: www.nsr.se 

 
  


