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Fakta om HSB bostadsrättsförening Hagaborg i Karlstad

org. nr: 7164113008
Brf. Hagaborg består av 17 hus, 42 garageplatser, 81 parkeringsplatser
med motorvärmare samt 128 kallparkeringar. Det finns även en avgiftsbe
lagd besöksparkering.
Vi har 10 fristående byggnader för tvättstugor, cykelförråd, vävstuga, bastu
snickarbod, övernattningsrum samt vicevärdskontor med sammanträdesrum.
Fastigheterna byggdes 1978 och inrymmer 286 lägenheter.
Epost styrelsen: styrelsen@brfhagaborg.se
Epost vicevärd: vicevard@brfhagaborg.se
Epost felanmälan: felanmalan@brfhagaborg.se
Postadress: Tolvmansgatan 5, 654 60 Karlstad
Hemsida: www.brfhagaborg.se
Föreningen använder Boappa, ett forum för styrelsen och medlemmarna.
Läs mer på föreningens hemsida under rubriken: Mobilapp Boappa 2.

Vad betyder det att bo i bostadsrätt
Många säger att de köpt en bostadsrättslägenhet. Sanningen är att man
inte köper själva lägenheten, utan bostadsrätten, det vill säga rätten att
bo i lägenheten under förutsättning att man följer bostadsrättsföreningens
stadgar och ordningsregler.
Lägenheten ägs av bostadsrättsföreningen. Bostadsrättsinnehavarna äger
i sin tur en del av föreningen. Du som har en bostadsrätt äger alltså en
andel i bostadsrättsföreningen tillsammans med dina grannar. En bostads
rätt är juridiskt sett att betrakta som lös egendom, medan en villa är att
betrakta som fast egendom.
Du har rätten att sälja, eller överlåta som det egentligen heter, din bo
stadsrätt när du vill.
Bostadsrättsföreningens stadgar fastställer gränsen för vad du som bo
stadsrättshavare ska bekosta och underhålla i lägenheten samt vad bo
stadsrättsföreningen ska svara för. I en hyresfastighet är det däremot fastig
hetsägaren som ansvarar för allt underhåll i lägenheterna.
Månadsavgift

Eftersom du inte hyr din lägenhet betalar du inte heller någon hyra. Du
betalar istället en månadsavgift till föreningen som är till för att täcka de
gemensamma kostnaderna.
Du får inbetalningskort, för ett kvartal i taget. Avgiften ska vara inbetald
senast sista vardagen i månaden. Du kan välja att betala via autogiro.
Om månadsavgiften betalas för sent får du en påminnelse. Vi anlitar bo
stadsinkasso om månadsavgiften trots påminnelsen inte betalas, eller om
förseningar sker vid upprepade tillfällen. Om avgiften betalas för sent ett
flertal gånger kan lägenheten förverkas.
Elavgift

Elavgiften debiteras på månadsavgiften för din bostad och betalas
månadsvis.
Försäkringar

Föreningens fastigheter är försäkrade hos Länsförsäkringar där även ett
bostadsrättstillägg är tecknat. Du som har bostadsrättstillägget i din hem
försäkring kan säga upp detta.

Styrelsen
Vid den årliga föreningsstämman väljs en styrelse som sammanträder cirka
tio gånger per år.
Styrelsen ska se till att föreningen sköts enligt de lagar och regler som
finns, planerar underhåll och håller koll på ekonomin och ser till att den
dagliga skötseln fungerar.
E-post: styrelsen@brfhagaborg.se
Styrelsens ledamöter väljs vanligen på två år i taget på stämman, som för
eningen brukar ha i maj. Vilka som sitter i styrelsen framgår av ett informa
tionsblad i husens entréer.

Vicevärd
Expedition: Tolvmansgatan 5, 654 60 Karlstad
Besökstid: Första måndagen i månaden kl.18:00-19:00.
E-post: vicevard@brfhagaborg.se
Telefontid: tisdag och torsdag kl.15:00-17:00. Telefon: 054-18 49 71
Vänligen respektera vicevärdens telefon- och besökstider och respektera
dennes privatliv. Kontakt via privatnummer, eller bostad är inte önskvärt!
Vicevärden kontaktas i de flesta frågor som rör ditt boende till exempel:
Köp och försäljning, större reparationer och byggnation, inglasning, garage
och parkering, tillfälligt parkeringstillstånd, gemensamma lokaler, låstaggar
med mera.
Felanmälan görs i första hand till vår e-post: felanmalan@brfhagaborg.se
eller lämna ett meddelande på telefon 054 18 49 71
Vid akuta ärenden, på vardagar efter kl.17 och under helger, ring Riksbyg
gen på telefon 0771 860 860.
Tänk på att du som bostadsrättsinnehavare ansvarar för ett visst underhåll
i din lägenhet. Detta regleras genom bostadsrättsföreningens stadgar som
du hittar på föreningens hemsidan.
Vissa tjänster som du beställer och som du borde ha åtgärdat själv faktu
reras dig. Det kan gälla enklare stopp i avloppet som kan åtgärdas med
till exempel en vaskrensare, byte av proppar, missljud i ventilationen som
sitter över fönstren som kan bero på att det är dåligt rengjort med mera.
Som bostadsrättshavare har du ett stort ansvar för att sköta lägenheten så
att skador inte uppkommer.

Bra att veta
Parkering

Kontakta vicevärden om du önskar hyra parkering eller garage. Om det är
fullt kan du kan sätta upp dig på en kölista. Det är tillåtet att köra in på
bostadsrättsföreningens område för av- och pålastning, men observera
att fordon får vara uppställda max 10 minuter inom området. Föreningen
anlitar parkeringsbolaget Europark som bötfäller de som inte respekterar
parkeringsbestämmelserna. Parkeringsboten är för tillfället 600 kronor.

Kör försiktigt inom området, max 10 km/h
Behöver du parkera inom området till exempel vid flytt, kontakta vicevär
den för ett särskilt parkeringstillstånd. Detta gäller även för de firmabilar,
byggfirmor etc. som utför arbeten på området. Den som har anlitat en fir
ma som behöver parkera på området ansvarar för att införskaffa ett parke
ringstillstånd. Besökare hänvisas till den avgiftsbelagda parkeringen.
Tvättstuga

Det finns tre tvättstugor på området, Tolvmansgatan 5, 21 och 27. Tvätt
tid bokas via hemsidan eller på bokningstavlorna vid tvättstugorna där du
använder din tagg (nyckelbricka) som hör till husets entré. Tvättstugan är
bokningsbar upp till 40 dagar framåt. Det går inte att boka en ny tvättid
innan den aktuella är påbörjad. Avboka den tvättid du inte behöver använ
da. Anvisningar för bokningssystemet finns vid respektive tvättstuga samt
på föreningens hemsida.
Efter tvätt städar du maskiner och golv i tvättstugan så att det är snyggt
för den som kommer efter dig. Tvättstugorna är endast till för boende i
Brf. Hagaborg. Det är förbjudet att tvätta åt andra! Den som missbrukar
tvättstugorna kan bli avstängd från att använda den.
Fågelmatning

Det är inte tillåtet att mata fåglar inom området, på uteplatser och bal
konger! Fåglarna orsakar olägenheter genom oljud och förorening av
husfasader och fönster. Matavfall, talgbollar och större mängd frö/gryn etc.
drar även till sig oönskade gäster så som råttor, möss, sork och flugor.
Grillning

På altan och terrass tillåts gasol och el-grill, på balkong endast el-grill.
Kolgrill får ej användas på grund av brandrisken.
Tobaksrökning

För allas trevnad. Rök inte på balkonger och uteplatser.

Bra att veta
Securitas - Låsöppning och störningsjour

Brf Hagaborg har avtal med Securitas angående störningsjour och låsöpp
ning.
Om ni har tappat era nycklar eller låst er ute kan de hjälpa till att låsa upp
dörren med huvudnyckel. En låsöppning kostar 400 kr, och sker mot upp
visande av giltig legitimation samt kontant betalning på plats.
Man stör som regel inte grannarna mellan kl. 22:00-07:00 vardagar, res
pektive kl. 23:00-10:00 helger. Om du tror att din planerade fest kan störa
framåt natten, förvarna då dina grannar så att de är beredda. Likaså vid
störande renoveringsarbeten och liknande.
Blir du själv störd? Prova att prata med dina grannar i första hand. Om
inte detta hjälper behöver du meddela styrelsen med en skrivelse. I akuta
fall ring Securitas störningsjour. Kostnaden för utryckningen debiteras den
som stört. Securitas utryckningstjänst har tel. 010-470 57 32.
Taggar till husentrén

Om du har tappat bort din tagg (nyckelbricka) till entrén/porten skall det
anmälas till vicevärden omedelbart så att den kan spärras. Uppge bara ditt
namn och vilken färg taggen har. Hittas den igen kan den åter aktiveras
utan kostnad.
Behöver du beställa extra taggar, kontakta vicevärden. Avgiften för beställ
da extra-taggar är 100 kronor/styck. Summan kan betalas via Swish till:
123 025 17 77. Har du inte Swish betala kontant till vicevärden.
TV, bredband och telefoni

Vi har ComHems gruppavtal för TV. Digitalt grundutbud ingår i avgiften.
Du kan naturligtvis välja att teckna eget abonnemang för fler kanaler med
Com Hem, eller välja en annan leverantör. Utöver Telias jack finns uttag från
Telenor (Bredbandsbolaget) och Com Hem installerat i varje lägenhet.
För mer information om abonnemang, utrustning och inkoppling kontaktar
du själv den leverantör av TV, bredband och telefoni som du önskar.
Kontakta HSB eller håll utkik på deras hemsida för rikstäckande HSB med
lemsrabatter för abonnemang.
Husdjur

Håll tillsyn över hund, katt eller annat husdjur så att husdjuret inte orsakar
störningar, skadar eller förorenar lekplatser, trädgårdsytor eller utrymmen i
huset. Det är förbjudet att rasta hundar inom området.

Bra att veta
Trapphusen

Förråden vid husentrén är endast till för rollatorer och barnvagnar. Här
förvarar vi även sopborste, snöskyffel, etc. som hör till huset, samt återvin
ningspåsar för matavfall.
Dörrmattor, möbler, cyklar, barnvagnar eller liknande. får inte placeras eller
förvaras i trapphusen p.g.a. utrymningsskäl och brandrisken samt att de är
i vägen för städpersonalen.
Brandsläckare finns utplacerad
på bottenvåningen i varje hus.
Hemsidan

Vi har en egen hemsida med
mycket information gällande
föreningen och löpande upp
datering av information till våra
medlemmar.
Fyll i din epost på hemsidan så
får du ett mail varje gång sidan
uppdateras med nya inlägg.
Kontrollera din mailleveran
törs inställningar för skräppost
om du har problem med att ta
emot mail med information om
nya inlägg.
www.brfhagaborg.se
Stadgar & ”Pricklistan”

Enligt våra stadgar ansvarar du
själv för mycket av underhållet i
lägenheten. Eftersom stadgarna
kan kännas lite tunga att läsa
har vi ”Pricklistan” som över
skådligt och enkelt visar vem
som ansvarar för vad i olika
frågor. Du hittar listan i den här
foldern, under rubriken ”Vem
får göra vad”. Pricklistan och
stadgar finns även att tillgå på
vår hemsida och hos vicevär
den.

Bra att veta
Porttelefon

Vid entrén sitter en porttelefon. Det är på den dina besökare ringer upp
dig för att bli insläppta och det är även porttelefonen som du själv använ
der för att låsa upp entréporten. Håll din tagg (nyckelbricka) framför nyck
elhållssymbolen i knappsatsen. Grönt sken indikerar att porten är upplåst.
Besökande söker upp ditt namn i displayen och ringer upp ditt förpro
grammerade telefonnummer. Numret kan kopplas till både mobil och fast
telefon och kan även kopplas till fler telefonnummer i samma hushåll.
För att undvika s.k. busringning är sökfunktionen för namn i displayen
avstängd från 22:00 till 06:00. Då får den besökande själv knappa in
telefonnumret till dig via porttelefonen. Taggen fungerar dygnet runt. Vid
ett strömavbrott går en batteriback-up in och håller igång systemet.
Porttelefonens nummer är 054-202 13 45. Ett tips är att lägga in detta
nummer i din telefons kontaktlista så att du enkelt kan avgöra att det är
porttelefonen som ringer dig, dvs. en besökare som vill in.
Svara vid uppringning av porttelefon:
• Besvara samtal vid ringsignal
(054-202 13 45 visas i din nummerpresentatör)
• Tala med besökaren
• Om du vill släppa in besökaren:
Tryck 5 (eller *) och avsluta samtalet.
• Om du inte vill släppa in besökaren:
Tryck # och avsluta samtalet.

Bokningstavla för tvättstuga, bastu och
övernattningsrum.

Porttelefonen

Vem får göra vad

Vad är mitt ansvar?
Innebörden av underhållsansvaret är att den ansvarige, oavsett om det är
bostadsrättshavaren eller bostadsrättsföreningen, dels ska vidta de repa
rationer och underhållsåtgärder som behövs, dels svara för kostnaderna
för åtgärderna. Detta gäller oavsett om skadan uppstått genom eget eller
annans vållande eller genom olyckshändelse.
Bostadsrättshavaren är alltså skyldig att på egen
bekostnad ombesörja underhåll som exempelvis
tapetsering, målning, underhåll av badrum samt
reparera skador som uppstår så att lägenheten
hålls i gott skick. Vad som är att betrakta som
”gott skick” preciseras inte i lagen eller stadgar
na utan får bedömas med hänsyn till husets ålder
med mera. Badrum ska vara funktionsdugliga och tåla
att användas på sätt som sker i respektive lägenhet.
Bostadsrättshavaren får naturligtvis ge någon annan i
uppdrag att utföra de åtgärder som han ansvarar för.
Bostadsrättshavaren bär ansvaret för att arbetet utförs
på ett fackmässigt sätt.

Reparation underhåll ombyggnad
Altan/staket

Får endast uppföras efter styrelsens tillstånd och godkännande av ritning.
Riktlinjer: Max 3 meter från husvägg. Räcke/staket: Max 110 cm höjd, cirka
30 procent genomsiktlighet. Räcket ska vara tryckimpregnerat eller vitmå
lat samt ha vertikala eller horisontella bräder. Varje ritning av önskat altan
bygge bedöms individuellt av styrelsen. Utbyggnad av tak är inte tillåtet.
OBS! Ovanstående är endast riktlinjer! Varje altanbygge ska föregås med en
detaljerad ritning, inlämnad till styrelsen för enskild bedömning och beslut
på nästkommande möte.
Inglasning balkong/altan

För att glasa in sin balkong, altan eller terrass krävs både styrelsens till
stånd och bygglov från kommunen. Bostadsrättsinnehavaren debiteras
avgift för bygganmälan, bygglov samt kvalitetssäkring.
Terrass – Takvåning

Vid om-/tillbyggnad av tak krävs både styrelsens tillstånd och bygglov från
kommunen. Vid inglasning eller utbyggnad av räcke gäller samma regler
som vid altanbygge och inglasning.
Vid behov av skylift ska styrelsen informeras.
Markiser, solskydd och vindskydd

Får sättas upp för varje lägenhet efter styrelsens godkännande. Färgskala
markiser: Vinröd. Solskydd (”rullgardin” utanpå fönster): Vit eller ljusgrå.
Nya markiser och solskydd ska ha ovanstående färgsättning. Gäller även
när tyg byts ut. Vindskydd: Genomsiktligt material eller markistyg, ovanstå
ende färgsättning gäller. Markis eller solskydd får inte fästas i fönsterkar
men.
Bostadsrättsinnehavaren ansvarar för skötsel och underhåll av hela alta
nen/staketet, samt skötsel av planteringar runt altan och lägenhet.
Växtlighet får inte överstiga linjen i betongblocken mellan första och andra
våningen. Dekorationer, skyltar och solcells-lampor etc. är inte önskvärt i
rabatterna/gräset runt lägenheterna.
Altan och staket/räcke riktas, rengörs och målas/oljas vid behov. Altaner
och uteplatser ska hållas fria från skräp och hålla ett allmänt städat intryck.
Markis ska underhållas och rengöras eller bytas ut vid behov.

Vad får jag inte göra
Ta bort eller koppla loss element/radiator.

Att ta loss ett element/radiator påverkar hela vårt värmesystem och därför
skall alltid åtgärder på värmesystemet skötas av den entreprenör som sty
relsen utsett. Samtliga element är föreningens ansvar och får inte tas bort
utan tillstånd då detta påverkar hela värmesystemets inmätning, även dina
grannars värme. Om ett element skall bytas ut måste du inhämta tillstånd
från föreningen. Efter ett utbyte av element så måste ibland en ny inmät
ning av den berörda värmestammen ske och detta sköts av den entrepre
nör som styrelsen utsett och sker på medlemmens bekostnad. Ett element
får aldrig kastas - det kan ju hända att den som flyttar in vill ha det tillbaka.
Observera att inte är tillåtet att installera vattenburen golvvärme, däremot
går det att installera elburen golvvärme. Vattenburen golvvärme innebär en
rejält ökad risk för vattenskador.
Stänga av centrala vatten- & värmeledningar

Att stänga av en central vatten- eller värmeledning påverkar även andra
lägenheter. Därför skall denna åtgärd alltid utföras av styrelsens utsedda
entreprenör. Tänk också på att grannarna måste informeras i god tid.
Stigarledningarna i badrummen

I flera badrum finns det besiktningsluckor för ledningarna i badrummen.
Vid en badrumsrenovering får dessa inspektionsluckor inte kaklas igen
utan ledningarna innanför måste kunna besiktigas.
Flytta en avloppsbrunn

Att flytta en avloppsbrunn kan skada lägenhetens grundkonstruktion och
kräver tillstånd från styrelsen. Även alla andra arbeten i badrummet eller i
terrasslägenheternas lilla toalett som kan påverka betongkonstruktionen
måste ha föreningens tillstånd.
Tvättmaskinsinstallation

En tvättmaskin får bara installeras i badrummet.
Ventilation och mekaniska fläktar

Samtliga till- och frånluftskanaler skall vara öppna för att ventilationen
skall fungera. Inga mekaniska fläktar tillåts i föreningens ventilationska
naler. Om sådana kopplas in (t.ex köksfläkt) påverkas både grannar och
brandsäkerheten. En mekanisk köksfläkt som drar in fett i ventilationskana
lerna är en stor brandrisk och en av orsakerna till att en brand kan sprida
sig mellan lägenheterna. OBS Endast kolfilterfläktar som inte kopplas/an
sluts till föreningens ventilationskanaler tillåts.
Kontakta alltid ansvarig i styrelsen inför sådana här åtgärder.

Sopor och återvinning
Vi källsorterar vårt hushållsavfall. På
garagebyggnadens östra gavel har vi en
återvinningsstation. Här finns behållare
för kartong, tidningar, plast, glas och
metall, batterier, lysrör och glödlampor.
Det är viktigt att vi källsorterar. Allt
matavfall slängs i de bruna papperspå
sar som finns att hämta i barnvagns
förrådet vid entrén. Matavfallet körs
till en anläggning i Karlskoga där det
omvandlas till biogas. Den biogasen
”tankas” bland annat våra gasdrivna
stadsbussar med. Det som inte blir till
biogas blir ett högkvalitativt gödsel.
Det övriga hushållsavfallet körs till Heden där det bränns och omvandlas
till fjärrvärme och elektricitet.
På bottenvåningen i varje trapphus finns två luckor avsedda för sopor:
I den gröna luckan slängs de bruna papperspåsarna med matavfall. I den
röda luckan slängs brännbart hushållsavfall som inte kan källsorteras.
Allt annat skräp (ex. möbler, porslin, elektronik) ansvarar var och en själv
för att köra till någon av kommunens återvinningscentraler!
På föreningens återvinningsstation lämnas plåt, tidningspapper, kartong,
batteriet, lampor, lysrör och plast. Alla plastförpackningar lämnas i samma
behållare oavsett om det är en hård eller en mjuk plastförpackning. Plast
förpackningar omfattar bland annat hårda och mjuka bärkassar, plasttuber,
plastpåsar, frigolit, plasthinkar, plastflas
kor och olika typer av refillpaket i plast.
I behållaren för pappersförpackningar
läggs bland annat bärkassar, mjölk- och
juiceförpackningar, pastapaket, presentoch julpapper, sockerpåsar eller gamla
wellpapplådor till tv, stereo och möbler.
Finns det en skruvkork i plast på en
mjölkförpackning tar du bort plastkor
ken och lägger den i plastförpackningar och pappförpackningen läggs i
pappersförpackningar. Fibrerna i papper är starka och kan återvinnas upp
till sju gånger innan styrkan är borta.

I behållaren för papper läggs dags- och
veckotidningar, reklamblad, magasin,
olika kataloger så som postorderkatalo
ger, resekataloger, telefonkataloger och
liknande samt broschyrer och skriv/rit
papper.
Det är viktigt att ta bort plastomslag
runt reklam och tidningar innan sorte
ring. Häftklamrar och spiraler behöver
man inte ta bort från block och tidningar eftersom de avskiljs med magne
ter och sedan skickas till metallåtervinning.
Glasförpackningar är bland annat olika burkar och flaskor samt vin- och
spritflaskor från Systembolaget. Färgat och ofärgat glas måste källsorteras
var för sig.
Glöm inte att ta bort skruvkorkar av metall på flaskorna, men den smala
ringen som är kvar efter korken kan sitta kvar. Flaskhalsarna avskiljs, och
metallringarna återvinns separat.
Metallförpackningar är allt från sprayburkar, kapsyler, konservburkar, alu
miniumfolie samt torra och urskrapade målarburkar, lock, skruvkorkar,
kapsyler, folien på till exempel crème fraiche-burken. Lägger du en vär
meljushållare i återvinningen ska du lossa själva hållaren som veken har
suttit i. Den är nämligen gjord av järn medan själva värmeljushållaren är
tillverkad av aluminium.
OBS!
Kuvert och post it-lappar slängs i hushållssoporna. Klist
ret som håller ihop kuvertet kan inte återvinnas utan
kan istället förstöra returpappersmassan.
TIPS!
Tänk på att när varmt fett hamnar i det kalla avloppsröret stelnar fettet till
klumpar. Till slut får du stopp i avloppet. Det är du som har ansvaret för att
sköta avloppsrören under diskbänken. Matfett i stekpannan tas bort bäst
genom att suga upp det med hushållspapper som slängs i soporna.
Större mängder som frityrfett
kan hällas upp på en flaska och
lämnas in på en av kommunens
återvinningscentraler.

Aktiviteter
Vi har olika trivsel och friskvårdsaktiviteter under året. Varje år arrange
ras en bussresa till ett trevligt resmål. I augusti/september anordnas en
tipspromenad med tillhörande grillning vid bouleplanen. Luciakaffe är en
annan årligen återkommande aktivitet som är välbesökt. Vi har även en
meditationsgrupp, en vävgrupp samt en boulebana som alla får nyttja.
Bouleklot finns att låna i tvättstuga nr 21.
Gemensamma lokaler

Utöver byggnader för tvättstugor och cykelförråd finns ett övernattnings
rum och bastu (Tolvmansgatan 27), vävstuga och snickarbod (Tolvmansga
tan 21), samt vicevärdskontor med sammanträdesrum (Tolvmansgatan 5).
Bastun och övernattningsrummet bokas via föreningens hemsida eller på
bokningstavlan i Tolvmansgatan 27.
Avgift för övernattningsrummet: 200 kr/dygn. Avgiften betalas via Swish
eller kontant enligt anvisningarna i övernattningsrummet
Trädgårdsgruppen

Föreningen har en engagerad trädgårdsgrupp bestående av medlemmar
som hjälps åt att hålla våra rabatter rensade och extra snygga. Vi ser gärna
att fler kommer med i gruppen. Man gör vad man hinner och orkar, så alla
som vill kan vara med efter egen tid, lust och förmåga.
Intresserad? Kontakta Eva Andersson tel. 18 75 71.

Boulebanan

Saker du inte ska slänga i toan
1) Snus och cigarettfimpar

Snus och cigarettfimpar innehåller kadmium, och det vill man inte ha ut
i vattnet eller slammet på reningsverket. Släng fimparna och snuset i det
brännbara hushållsavfallet – men se naturligtvis till att fimparna slocknat
ordentligt först.
2) Hår

Hår tovar ihop sig och orsakar stopp i ledningar, pumpar och reningsverk.
3) Olja och fett

Stopp i avloppsrören kan också bero på stekfett och oljor av olika slag.
När fett och olja kommer ner i avloppsrören, stelnar det och kan till slut
orsaka en propp på insidan av rören.
4) Kondomer, bindor och tamponger

Ska kastas i soppåsen. På vägen till reningsverket orsakar kådisar, bindor,
tamponger och liknande föremål problem i form av stopp och driftstör
ningar.
5) Bomullstussar och tops

Om du tar bort ditt nagellack med en tuss, släng det inte på samma ställe
som avfall från din stuss. Släng i soppåsen.
6) Våtservetter

Vanligt toapapper löses upp i vatten. Det gör inte våtservetter.
7) Mediciner

Lämna gamla och oanvända mediciner till apoteket i stället.
8) Hushållspapper

Hushållspapper är gjort för att kunna suga upp vatten. När hushållspapper
spolas ner i toaletten löses det inte upp utan suger åt sig vattnet och sväl
ler. Därför bildar hushållspapper proppar i ledningarna.
Det enda som ska spolas ner i toaletten är vatten, bajs, kiss och toapap
per. Inget annat! Undvik toa-block som hängs på kanten på toastolen. De
innehåller kemikalier och färgmedel som färgar vattnet
till exempel i blått för att det ska se trevligt ut. Utöver
ett blått vatten är nyttan med ett toa-block minimalt.
Ämnena i blocket spolas ut till reningsverket och vidare
ut i Vänern som vi sedan hämtar vårt dricksvatten ifrån.
Dessutom kan toa-blocket lossna och man riskerar att
spola ner det i avloppet. Det har hänt i vår förening vilket
orsakat utryckning av rörmokare och en dyr räkning.

Myter om återvinning
Förpackningarna behöver rengöras.
Det räcker med att tömma förpackningarna
och se till att de är fria från matrester. De
behöver inte vara rengjorda.
Mjölk-, fil- och juiceförpackningar går inte
att återvinna eftersom de består av flera
olika material.
Många förpackningar består av kartong, en
plasthinna på insidan och ibland en plastkork
längst upp. Plasthinnan skiljs åt från kartong
en i återvinningsprocessen. Förpackningen
ska därför sorteras som pappersförpackning,
medan den löstagbara plastkorken hör hem
ma hos de andra plastförpackningarna. Gene
rellt gäller samma sak för alla förpackningar
som består av flera sammansatta material. De
ska sorteras efter det viktmässigt domineran
de materialslaget.
Energiåtgången för att transportera förpackningarna och tidningarna äter
upp miljönyttan med återvinningen
Den miljöbelastning som uppstår av
transporter motiveras mångfalt av de
miljövinster som uppnås vid återvinning
en som sparar energi och material.
Mitt bidrag till återvinningen är så litet
att det inte spelar någon roll
Några exempel på vilken nytta återvin
ning ger om vi gör det tillsammans: Om
vi skulle lämna alla metallkapsyler till
återvinning, skulle det gå att tillverka
2 200 nya bilkarosser varje år. Om alla
svenska hushåll återvann ytterligare en plast
förpackning till i månaden skulle koldioxid
utsläppen kunna minska med 3 600 ton,
vilket motsvarar utsläppen från cirka 1 200
bensindrivna bilar.
Det är ingen idé att sortera, allt blandas
ändå bara ihop.
Inget av det som läggs i behållarna på
återvinningsstationerna blandas ihop, utan
allt skickas till återvinning eller energiutvin
ning. De entreprenörer som har i uppdrag
att samla in förpackningar och tidningar får
sin ersättning först när de har lämnat ifrån
sig materialet. Kravet för att de ska få betalt
är att förpackningarna och tidningarna är
sorterade och håller en viss kvalitet. Skulle
materialet vara ihopblandat tas det inte emot.

Soporna sorteras i efterhand, så jag kan
lika gärna slänga allt i sopnedkastet
Om du slänger dina förpackningar i soppåsen
eldas de upp och återvinns inte. Att elda upp
sopor och förpackningar generar värme eller
el men det är bättre att göra nya produk
ter av gamla förpackningar. Att slänga allt i
brännbart ger energi bara en enda gång.
Det är ingen vits att sortera färgat och
ofärgat glas, lastbilen lägger ändå allt tillsammans
Det kan se ut som om allt blandas ihop, men
lastbilarna som hämtar glasförpackningarna
och flaskorna har två fack på flaket, ett för
färgat och ett för ofärgat. Glas kan återvinnas
obegränsat antal gånger utan att kvaliteten
försämras. Då sparas råvaror som sand, soda
och kalk – råvaror som finns i begränsad
mängd. Det går även åt mindre energi för att
återvinna glas än att göra nytt. Återvunnet
glas minskar koldiox
idutsläppen med 41
procent jämfört med
råvara som används
för första gången.
Aluminium och stål
finns i stora mängder och lönar sig
inte att återvinna.
Miljövinsten av att
återvinna alumini
um och stål består
framför allt av att man
sparar stora mängder energi om man åter
använder gammalt material, jämfört med att
tillverka nytt. Vid återvinning av aluminium
förbrukas endast 5 procent jämfört med den
energi som går åt vid nytillverkning. Mot
svarande siffra för stål är 25 procent. Både
aluminium och stål går dessutom att åter
vinna hur många gånger som helst utan att
kvaliteten försämras.
I Sverige finns gott om skog, därför behöver vi inte återvinna pappersförpackningar
och tidningar.
Det är både billigare och mer energieffektivt
att återvinna pappersförpackningar än att
göra nytt papper av ny råvara.

