Upplands Väsby
kommun
Kontoret för samhällsbyggnad

2013-11-25
Dnr

KSTFU/2013:200
B RF Brunkebergsgården
Kavallerigatan 39
194 75 Upplands Väsby

Förändring av sophämtningen för BRF
Brunkebergsgården
Bakgrund
Kommunen har intensifierat insatserna för att komma tillrätta med
hämtställen som inte uppfyller arbetsmiljölagens krav. Det innebär en
systematisk genomgång av dessa hämtställen, såväl områden som enskilda
fastigheter.
Arbetet bedrivs som ett projekt som bedöms pågå under 2012 och 2013. För
detta arbete anlitas Grontmij AB, med konsultema Therese Silfverduk och
Amanda Carlberg, som båda har mångårig erfarenhet av kommunal
avfallshantering. Dessa ska informera samt hjälpa fastighetsägarna att hitta
alternativa lösningar som kan godtas från arbetsmiljösynpunkt. De ska även
samråda med kommunen och entreprenören kring åtgärder och tidplaner.
Arbetet med att förändra sophämtningen på Kavallerigatan har pågått under
en tid men har nu hamnat i ett brådskande läge.
Sophämtningen på Kavallerigatan

Huvudskyddsombudet hos kommunens entreprenör SITA har genomfört en
skyddsrond på Kavallerigatan den 18 november 2013.1 protokollet från
skyddsronden (bilaga 1) framgår att hushållssoporna inte kan hämtas på ett
ur arbetsmiljösynpunkt tillfredsställande sätt, d.v.s. att soporna kan hämtas
utan risk att köra på personer eller egendom i området och att sopbilen
framförs på vägar som är avsedda för lastbilstrafik, att backningar ej sker
annat än i direkt samband med vändning samt att angöring kan ske intill
kärlens uppställningsplats.
Om inte en ur arbetsmiljösynpunkt tillfredsställande hantering kan uppnås
senast den 18 december 2013 kan skyddsombudet tvingas att stoppa
hämtningen tills dess att tillfredsställande hämtningsförhållanden ordnats.
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Tillfredsställande bämtningsförbållanden kan ordnats exempelvis genom att
ni efter överenskommelse med markägaren placerar kärlen vid
portalen^parkeringen mot Kavallerigatan. Cm bämtningen stoppas kan
Upplands Väsby konmrun komma att anvisafastighetemabämtplatser på
kommunens mark på den södra sidan av parkeringen vid Kavallerigatan. Uet
innebär att ni konuner att beböva rulla ut era sopkärl till Kavallerigatan på
bämtdagen ocb etterutfördbämtning rulla tillbaka dem till erfastighet.
Uet är kommunens uppfattning att en sådan lösning inte är långsiktigt
bållbar vare sig ur ett kundperspektiv ellerur ett bämtningsperspektiv.Att
rulla kärlen ett så pass långt avstånd ärmycketproblematiskt.Vidare finns
det en storrisk att problem uppstårvidsnöfall,försenadbämtning ocb. vid
andra oförutseddabändelser. Kommunen råder er därför att nyttja den
konsultbjälp som kommunen tillbandabåller på sin bekostnad mr att bitta en
alternativ lösning. Fttförslag till lösning presenteras bifogat till detta brev

(bilagan

För bjälp ocb rådiden vidare processen ärni välkomna att kontakta
FbereseSilfverduk. 010-4801046, tberese.silfverduk^grontmij.com. eller
Amanda Carlberg. 010-480 1604,amanda.carlber^grontmij.com.
Ivl^d^vänligbälsning,^

Fredrik Karlsson
Avfallscbef

R ^ P B e ^ e ^ ^ ^ a ^ d e behållare

Bottentömmande behållas för insamling av
avtaii passar olatiiitierbostadshus där man
önskar rationalisera avtaiishämtningen.
Behållarna passar även utmärkt för fastighetsnära insamling vid tlerbostadshus.
Oebottentömmande behållarna är ookså ett
bra alternativivilla-oob radhusområden där
man vill ordna med gemensam avfallshämtning.
Krantömning innebär en god arbetsmiljö för
hämtningspersonalen.

