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Information från styrelsen 

 

Sortering av matavfall för oss i Tallstigen 2 

På senare tid har flera av föreningens medlemmar uttryckt önskemål om att kunna sortera matavfall. 
Nu blir detta möjligt för oss i Tallstigen 2. Sortering av matavfall har flera miljömässiga fördelar och 
såväl Sveriges regering som Nacka kommun har antagit ett mål om att 50% av allt matavfall ska 
sorteras senast 2018.  
 
Matavfallssortering innebär att man sorterar matavfall i särskilda påsar och att man har en extra 
soptunna där påsarna slängs. Soptunnan är brun och något mindre än de gröna tunnorna. 
Matavfallet hämtas samtidigt som de gröna tunnorna töms och körs till en anläggning där avfallet 
genom rötning omvandlas till biobränsle och biogödsel. Besök www.nacka.se/matavfall samt se 
bifogad broschyr för mer information. 
 
Matavfallssorteringen är frivillig. I varje hushåll avgör ni själva om ni vill sortera ert matavfall. 
Kostnaden på 100 kr per tunna och år kommer att tas gemensamt genom föreningen.  
 
Ni som vill börja sortera ert matavfall anmäler er genom att fylla i 
bifogad blankett. Ni som inte vill sortera matavfallet behöver inte 
göra någonting.  
 
Tunnor, påsar och påshållare dyker upp cirka en vecka efter att 
föreningen gjort sin beställning. Ny möjlighet att få en 
matavfallstunna kommer att finnas under nästa år. Det kommer också 
att gå att avbeställa matavfallstunna. Har ni frågor, kontakta 
styrelsen. 
 

Snart kommer vattenräkningen  

Inom kort skickar ISS ut avi för hyresavgift för oktober. På avin kommer även kostnad för 
vattenförbrukning för första halvåret 2013 att ligga. Du som vill veta vad kostnaden blir kan redan nu 
logga in på vår hemsida www.tallstigen2.se där en pdf finns med senaste förbrukningen. 
 

 
 
Hälsningar styrelsen 

 
Ordförande Carl-Johan Friman Blåbärsslingan 2  070-231 77 30 carl-johan@friman.cc 
Sekreterare Richard Granlund Blåbärsslingan 59  070-313 63 64 richard.granlund@telia.com 
Kassör Alexander Enstedt Blåbärsslingan 17 070-620 99 66 alexander.enstedt@gmail.com 
Ledamot Johan Bogren Blåbärsslingan 16 0709-32 11 07 johan.bogren@spray.se 
Suppleant Johan Grauers Blåbärsslingan 41 070-672 52 85 johan.grauers@teknikforetagen.se 
Suppleant Bartek Jankowski Blåbärsslingan 33 073-319 16 77 b.jankowski.frykman@gmail.com 
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Visste du att biogas från 

matavfall ger 85 procent lägre 

växthusutsläpp än bensin? 

http://www.nacka.se/matavfall
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För medlemmar i Brf Tallstigen 2 
 

Anmälan till matavfallsortering 
 

Fyll i adress, namn och skriv under om ni vill att styrelsen skall beställa en 
matavfallstunna som placeras bredvid er befintliga soptunna. Ni kommer också att få 
en påshållare och påsar för sortering av matavfallet. 
 
Ifylld blankett lämnas i brevlåda på Blåbärsslingan 2 senast 15:e september 2013.  
 
Om ni inte vill sortera matavfall behöver ni inte göra någonting. 
 
 
 
Adress: Blåbärsslingan ______________________ 
 
 
Namn: ______________________________________________________________ 
 
 
Underskrift: __________________________________________________________ 
 
 
 


