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Årsmötesprotokoll 
Tillsammans med detta meddelande utdelas protokollet från föreningsstämman som 

hölls den 10 maj. 

 

 

Styrelsen 
Efter årsstämman har styrelsen följande sammansättning: 

 

Ordförande:  Catharina ”Kiki” Hall 

Vice ordförande, kassör: Stig Lindkvist 

Sekreterare:  Sofia Ödman 

Suppleanter:  Jacob Hort och Tomas Pousette 

 

 

Hantering av soporna  
Till årets föreningsstämma förelåg en motion om ökad möjlighet till källsortering av 

avfall i vår förening. Styrelsen framhöll i sitt yttrande en positiv inställning men pe-

kade på praktiska svårigheter att lösa frågan om placering av behållare, risk för ytter-

ligare nedskräpning m.m. Bakom svaret låg också ett perspektiv med ytterligare krav 

från myndighetshåll på hanteringen av hushållsavfall i framtiden. 

 

Föreningen har haft nuvarande system för hämtning av hushållsavfall i sex år. Vissa 

positiva erfarenheter kan styrelsen dra: 

- Volymen på de fyra behållarna (20 m3) är tillräcklig. 

- Behållarnas placering är väl vald. 

- Tömningsperiodiciteten (var 14:e dag) räcker normalt. (Eventuellt kommer 

tätare tömning av behållarna på Kråksätrabacken att införas fr o m i höst.) 

- Kostnaden för sophämtningen har sjunkit med mer än 50 %. 

 

Det finns också negativa erfarenheter: 

- Soppåsar(-säckar) ställs på marken utanför behållarna på Kråksätrabacken i 

stället för att lämnas i behållare vid Ålgrytevägen där utrymme alltid finns. 

- Glas och tidningar slängs bland hushållsavfall i stället för i någon av de sär-

skilda behållarna för dessa saker. 

- Påsar knyts inte ihop vilket medför att innehållet rinner ut i insamlingssäcken. 

- Kläder, färgburkar, trädgårdsavfall, vattenkannor, kartonger och andra större 

föremål slängs i behållaren. 

 

Molokerna är avsedda endast för hushållsavfall. Respektera detta! Gör den källsorter-

ing som går att göra redan idag.   

- Lämna tidningar och glas i de särskilda behållarna.  

- Använd de möjligheter till källsortering som idag finns via behållare vid Sät-

ragårdsvägen, Tankebyggarbacken, Sätra Torg, Frimurarvägen, Ålgrytevägen 

samt kommunens återvinningsstation i Sätra. 
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- Släng inget annat än ”vanligt” hushållsavfall i behållarna 

- Ställ ingenting utanför molokerna.  

- Knyt ihop påsarna med hushållsavfallet. 

 

Vi måste alla hjälpas åt att sköta vår sophantering. Det är viktigt både för vårt områ-

des trivsel och för miljön. 

 

 

Bygglov  
Det händer mycket i vårt område nu. Det är många som bygger om, bygger till eller 

gör stora förändringar på tomten. Ni har väl inte glömt bort att kontrollera om bygg-

lov behövs för åtgärden? 

Information om bygglov finns att läsa på Stockholms stads hemsida: 

http://www.stockholm.se/ByggBo/Bygglov/  

 

 

Grannsamverkan 
Under sommarperioden är det många fastighetsägare som är bortresta. Be gärna nå-

gon granne att ha uppsikt över din fastighet under tiden du inte är hemma. 

 

Det är viktigt att vi hjälps åt att hålla uppsikt i området. Om du ser något som avviker 

från det normala, försök notera så mycket som möjligt och dra dig inte för att kontakta 

polisen. 
Vid tips till polisen, ring 114 14 

Vid pågående brott, ring 112 
 

Om du är intresserad av att få polisens informationsmail avseende grannsamverkan 

ska du meddela din mailadress till Torbjörn Kihlberg som är Transätra samfällighets-

förenings kontaktperson avseende grannsamverkan. Skriv också vad du heter och din 

gatuadress. Torbjörns mailadress är:  

Torbjorn.Kihlberg@statoilfuelretail.com 

 

 

 

En riktigt skön sommar önskar 
 

Styrelsen 
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