
 

 

BRF HUSAREN INFORMERAR 
 

Det har framförts önskemål om att vi som är boende ska kunna ha en s.k 

röd miljöbox för farligt avfall. Produkter som kan förvaras i denna är t.ex 

batterier,glödlampor,lågenergilampor,färg,lack,lim,frätande 

ämnen,lösningsmedel,spillolja,sprayflaskor,el och elektronikdetaljer. 

 
BRF HUSAREN har varit i kontakt med vår ordinarie sophanteringsföretag, 

SRAB Stenungsunds Renhållning AB. Vi har efter samtal med dessa kommit 

överens om följanden gällande BRF HUSARENS hantering. 

 

De som önskar att ha en röd box meddelar respektive områdesansvariga inom 

BRF HUSAREN om önskemål att få en röd box. Detta ska ske senast den  

1 December 2009. 

 

Därefter ser BRF HUSAREN till att dessa hushåll får denna röda box levererad 

till hemmet. Denna tjänst är helt gratis. I den röda boxen ska man förvara de 

olika avfallsprodukterna i en plastpåse. Det är denna plastpåse som man lämnar 

för omhändertaganden enligt nedan.  

 

Tömning utav dessa röda boxar kan ske på två olika sätt.  

Man kan personligen åka till Avfallshanteringsanläggningen Kläpp i 

Stenungsund och få denna box tömd. Innehållsdeklaration ska bifogas. 

 

Det andra alternativet är att man vid tre olika tillfällen på året kan lämna dessa  

röda boxar i något utav BRF HUSARENS två soprum. Tidpunkt för dessa tre 

tillfällen kommer att anslås på vår informationstavla vid kvartersgården,samt vid 

BRF HUSARENS 2 soprum. Dessa 3 tidpunkter är gemensamma för samtliga 

hushåll inom Stenungsunds Kommun. 

SRAB har krav att vi ska meddela dem om påsar finnes att hämta. Detta löser vi 

genom att de som önskar hämtning utav påsar med farligt avfall ,senast veckan 

innan de 3 olika hämtningstillfällena skriver i detta på anslag som finnes i de 2 

soprummen. 

 

Innehållsdeklaration ska bifogas,samt namn eller hushållets adress ska finnas på 

den röda boxen. Namn och hushållets adress ska var fasttejpade med exempelvis 

maskeringstejp. På plastpåsen som avfallsprodukterna ligger i ska också vara 

försedd med namn och hushållets adress. På detta sätt vet SRAB från vilket 

hushåll den hämtade påsen kommer ifrån. 

Varje hushåll får alltså själva hämta den tomma returnerade röda boxen i 

soprummet. Under den resterande tiden så är det upp till varje innehavare att 

förvara denna på lämplig plats. Dock ej i soprummen,förrutom då boxarna ska 

skiftas. 

 

HÄLSNINGAR 

STYRELSEN BRF HUSAREN               (utgåva 1. 

2009.10.05) 

 



 

 

 


