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Nårab har, som det fremgår af vedhæftede meddelelse, meddelt, at foreningen som lovbestemt fra og med 
uge 50, dvs. 7. december2020 – skal sortere madaffald.   

Nårabs krav indebærer, at der skal opstilles en madaffaldsbeholder ved hvert hus, som tømmes samtidig 
med den nuværende restaffaldsbeholder. Foreningen indkøber 43 stk. ”Tunna NORDISKA PLAST med lock 
50 l svart”. 

Sorteringskravet indebærer desuden, at der på pladsen ved gården placeres 2 stk. madaffaldsbeholdere til 
erstatning for 2 stk. restaffaldsbeholdere. Og samtidig opstilles yderligere en affaldsbeholder til pap, aviser, 
kartoner etc. Bemærk sorteringsguidens opdeling i affaldstyper, især mht. pap, hvor bølgepap og andet 
emballagepap sorteres som Wellpapper, mens papkartoner og andet husholdningspap sorteres som 
Papper.  

Det estimeres, at der kan opnås en besparelse i en størrelsesorden af 20.000 Skr. på Nårabs tømninger. Det 
er dog usikkert, om beregningen holder, og der vil være øgede omkostninger til Woodlands indsamling. 
Budgettet for 2021 ændres derfor ikke.  

Sluttelig vil jeg hermed benytte lejligheden til, på bestyrelsens vegne, at appellere til alle om at sortere 
korrekt og ikke at smide affald bag beholderne. Det sviner og er unødigt arbejde for Woodlands personale 
at skulle fjerne. 

Meddelelse fra Kalle: 

Hej,  
Från vecka 50 skall vi sopsortera matavfall på Woodlands. Det innebär att vi kommer att behöva 
komplettera med ett kärl för matavfallspåsar vid husen. Min gissning är att 50 liter bör räcka. Inne i husen 
har ni redan två kärl under vasken så ni kan använda det ena till restavfall och det andra till matavfall. 
Speciella matavfallspåsar får ni av Nårab.  

Mina krav på en avfallsbehållare för matavfall är följande: 
1. Skall klara av att stå ute
2. Bör vara vattentät
3. Locket skall vara enkelt att lyfta på, får inte vara lås och klämmor men ändå sitta på så att det inte

blåser iväg.
4. Den skall vara så grund att man kan nå att ta upp de soppåsar som ligger i behållaren för hand.
5. 40–50 liter stor bör räcka.

Og min rekommendation till styrelsen er Tunna NORDISKA PLAST med lock 50 l svart till 169 Skr.. Nog 
tillverkad för inomhusbruk men känns rejäl i plasten och kan nog klara utomhusklimat. Locket ligger endast 
på tunnan och sitter inte fast men det är ganska tungt så bör ligga kvar. Dock kommer det att samlas vatten 
på locket då det inte är välvt. Locket går ner över kanterna på tunnan så är vattentät. Enfärgad svart.  

Totalkostnad inköp 43 hus: 7267 kr 
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När det gäller avfallsgården så tänker jag göra följande förändringar: 

• 2 st nya avfallstunnor för MATAVFALL 
• 1 st ny avfallstunna för PAPPERSFÖRPACKNINGAR  
• -2 st avfallstunnor för RESTAVFALL 

  
 
Kostnad för WCC EF efter förändring: 

• Våra restavfallstunnor kostar idag enligt Nårab 4753 kr ex moms. Vi har 13 st. (61 789 kr ex 
moms/år) 

• Restavfallstunnorna kostar mindre när vi sorterar ut matavfallet. 3301 kr ex moms. 
• Matavfallstunna kostar 2042 kr ex moms per år.  

  
11 st RESTAVFALL a´ 3301 = 36311 kr 
  1 st PAPPERSFÖRPACKNINGAR a´ 557 kr ex moms 
  2 st MATAVFALL a´ 2042 = 4084 kr ex moms.  
  
Besparing bör därför bli 20 837 kr för WCC EF. Observera att jag reserverar mig för ev feluppfattningar från 
min sida i kommunikationen med Nårab. Men om allt sorteras enligt reglerna så kan vi kanske spara mer 
kostnader.   
  
Merkostnaden för hanteringen av matavfall för vår personal är svår att överskåda just nu. Samma gäller 
behovet av antalet tunnor på avfallsgården. Det får tiden utvisa.  
 
Jag har därför ett förslag. Vi behåller samma kostnad för hanteringen av sophämtning under 2021 så kan 
jag lättare se i vilken mån det förändrar vår tid för sophanteringen samt utvärdera att de striktare reglerna 
på sopsortering följs av de boende på Woodlands så inte det blir extra kostnader för det.  
  
Istället bekostar WCC EF att en hängränna monteras i takfoten där avfallsgården är av följande anledning 
-  När vi byggde vägg för att dölja tunnorna så stod tunnorna intill väggen. Det fick vi dock kritik från Nårab 
för då de fick allt regnvatten från taket rakt i nacken och därför flyttades tunnorna ut från väggen. Nu har 
det tyvärr blivit en samlingsplats för avfall och jag vill att tunnorna står intill väggen igen.   
  
För arbetet med att ställa om till matavfallshantering kommer jag att debitera mina timmar.  
   
Med vänlig hälsning / Best Regards 
Karl-Johan Westberg 
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