
Motion 3. Miljöstationer  

Råttbekämpning pågår sedan ett par veckor vid hus 2 i vår förening. Det är inte förvånande 
att en sådan insats krävs med tanke på den mängd sopor som ansamlas utanför kärlet med 
hushållssopor med jämna mellanrum. Det ligger nära till hands att den situationen uppstår i 
sopområdet mellan hus 2 och 4 med närhet till affär och restaurang men det sker även på 
andra ställen. Idag var det fullt med sopor mellan hus 16 och 14. En förklaring till att vi får ett 
överskott av sopor i vår förening är att restaurangägare, villaägare m.fl. stannar i vårt 
område, nära affärer och restauranger, och oblygt dumpar sina sopor hos oss. Detta sker 
ofta på helgerna. De fyller våra sopkärl och när dessa är fulla lägger boende sina sopor 
utanför kärlen. Kalas för råttor och sena kvällar har jag även sett rävar i området. Jag vill 
påminna om att ett av flera olika skäl till att vi skaffade en ny sopanläggning bl.a. var att vi 
skulle slippa råttor i området. Sopanläggningarna var ett bra beslut för oss boende och de 
skulle fungera utmärkt om vi slapp ta hand om andra mindre nogräknades avfall. För att 
tråda bot på det stora problem jag anfört och som framförts flera gånger till styrelsen föreslår 
jag att man hittar en lösning där tillträde till våra sopkärl inte blir tillgängligt för de som inte 
bor i området. Det räcker inte att sätta upp skyltar att ”överträdelser beivras”. Många 
utomstående personer fyller sina stora bilar och struntar i våra anslag.  

Maud Ajax 
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Styrelsens yttrande: 

När det gäller tömning av hushållssopor så har styrelsen sett över och försökt anpassa 
tömningen så att det inte ska bli överfulla behållare. Frågan om att på något sätt låsa eller 
avskärma miljöstationerna arbetar styrelsen redan med idag. 

Styrelsen föreslår att stämman tillstyrker motionen. 

 

 


