Redaktör: Olle Eriksson

Sockerbitens informationsblad till alla hyresgäster på Björkhagsplan 9 • Nr 5 • Dec 2008

Framtidsvision – spola avfallet
En spjutspets mot framtiden,
det är vi det. Åtminstone
enligt den expert som vi
bjudit in till senaste bomötet
för att berätta om avfallskvarnar – en teknik som är ny
här men funnits länge i USA.
Det nya när det gäller sophantering, fortfarande enligt vår gäst
Lars Holmqvist, är att matavfallet
spolas ner i avloppet i stället för
att läggas i soppåsen.
Efter att grönsaksblast och
andra matrester malts ner förs avfallet till reningsverket och omvandlas till biogas.
Finfördelningen sker i en avfallskvarn
som monteras under diskbänken. I stället
för att matavfallet kastas i sopnedkastet
spolas det alltså helt enkelt ut med avloppsvattnet.
Innehållet i stockholmarnas soptunnor
har analyserats. 40 procent av soporna
består av matavfall. Hur det luktar när
detta avfall ligger och ruttnar i soprummet
nere i källaren vet vi här i huset alltför väl.
Tänk om det i stället helt luktfritt kunde
förpassas ur vår närhet!
Miljövinsterna med den här tekniken är
många. Biogasen kan användas till bil-

LARS HOLMQVIST är vd för Disperator som
marknadsför avfallskvarnar. Här på bomötet
i oktober.

bränsle. Sophämtning kan ske mer sällan
vilket betyder färre transporter, mindre
avgaser och vägslitage.
Cirka en halv miljon skulle det kosta att
installera avfallskvarnar i samtliga kök i
huset. En förutsättning för att tekniken ska
fungera är förstås att avloppsledningarna
klarar av det ökade avfallet.
Detta är ingenting som kommer att
hända snart, snarare något att bära med sig
som en framtidsvision.

Birthe Galt bor i en av ateljélägenheterna på plan 6. Dit
kunde hon flytta 1962 – trots
60-talets bostadsbrist – tack
vare att hennes man KarlErik var konstnär och stod i
KRO:s specialkö för ateljéer.

Birthe vill
helst bo
kvar i sin
hyresrätt
Bostadsrätt eller inte? Det har varit
en lång process. Stadsmuseet har
nu gjort sin inspektion. Nästa steg
blir att SveBos styrelse fattar sitt
beslut. Kulmen nås när hyresgästerna till slut ska bestämma sig.
Birthe Galt har bott i huset
sedan 1962. Vad tycker hon?
–Hyresrätt, utan tvekan. Att jag gick med i
bostadsrättsföreningen var av ren nyfikenhet eftersom jag ville ha ett pris på huset.
Hyresrätt är det ända rätta.
–I botten är det av sociala skäl. Som det
ser ut idag, med ungdomar som har svårt
att få någonstans att bo, är det fel att ombilda till bostadsrätt. För folk i min ålder
blir det jättesvårt. Vi kommer inte att få
några lån. Så vi kommer att bli hyresgäster
hos våra grannar och det känns inte speciellt roligt.
Det känner du inte för?

–De som driver frågan nu är okej, men
man vet aldrig vilka som kommer i framtiden. Nu har vi många trevliga grannar och

god gemenskap i huset och det hoppas jag
att vi kan fortsätta med också. Om någon
köpt sin bostadsrätt på spekulation och
säljer till någon med kanske helt andra
värderingar – vad händer då? Och vem ska
administrera det här märkliga huset?
Hur tror du att det kommer att gå med
ombildningen?

–Jag vet inte. Men jag tror att många
nu kommer att dra sig. I och med finanskrisen blir även vanliga löntagare mer
försiktiga. Jag tror att det kommer att rinna
ut i sanden. I värsta fall kanske Svenska
Bostäder säljer till en privat hyresvärd och
det vore en katastrof.
Känner du oro inför framtiden?

–Ja det gör jag. Jag har ganska låg
pension och redan nu går över 60 procent
av pensionen till hyra. Å andra sidan har jag
alltid tagit en dag i sänder. Annars hade jag
inte varit gift med en konstnär.
Stadsmuseet: ”Huset har en mycket stor
arkitektur- social- och sammhällshistorisk
betydelse och stort kulturhistoriskt värde.”
Museet har däremot inga synpunkter på
eventuell ombildning till bostadsrätt.

SAMLADE GRANNAR. Här presenterar vi några av deltagarna på höstens bomöte. Från vänster:
Cia Mandeus, Ingvor Wahlberg, Magnus Porsner, Mia Alberts och Magnus Jonsson. Vill du
också komma med på bild i Bladet? Nästa chans blir på årsmötet i februari!

Bomötet 20 oktober
Mötesordförande: Olle Eriksson.
Mötessekreterare: Anders Heyman.

Avfallskvarnar
Lars Holmqvist från företaget Disperator
AB informerade om matavfallskvarnar.
Åtgärdslista
Olle rapporterar från möte med Svebo och
uppmanar hyresgästerna att kontakta förvaltaren när man har synpunkter på skötsel
och underhåll. Rapporten godkändes.

Gårdsföreningen
Magnus och Maria rapporterar från bl.a.
vårfesten och Eskilstunaresan. Förslag det
pratas om: Prylhylla i källaren, Bytardag,
Cykelmekardag.
Övriga frågor
Kommande LH-årsmöte: Ny styrelse ska
väljas och Olle föreslår att mötet idag utser
en valberedning; Maria och Sylvia utses.
Olle meddelar att han tänker avgå som
styrelseordförande vid årsmötet, men
stannar gärna kvar i styrelsen.
Anders Heyman

Verksamhetsplan 2009
Mötet beslutar om att verksamhetsplanen
för 2009 ska innehålla följande poster:
1 000 kr till städdag
2 000 kr till mötesverksamhet
8 000 kr till gårdsfest
4 800 kr till informationsbladet.

Julklappsproblem?
Besök prylhyllan på K2. Där kan du fynda
bland grannarnas fina men oönskade prylar.
Har du fungerande saker som du vill bli
av med? Ställ dem på hyllan i stället för att
slänga dem. Maxstorlek: ungefär cykelstyre
eller vattenkaraff.
Magnus Jonsson

PRYLHYLLAN hittar du om du åker ner till
nedersta källarplanet, K2.

Aktuellt problem:

Förslag till lösning:

Båda cykelrummen på plan K1 är överfulla.

Ta med cykeln till cykelrummet på plan K2.

Samma nyckel som till cykelrummen på plan K1.

Här i det gamla skyddsrummet finns det plats för
många fler cyklar. Utmärkt vinterförvaring.

Ny förvaltare – samma svar
Återigen har huset fått ny förvaltare. Zara
Lahouar tillträdde i början av november. På
mötet jag hade med bovärdar och förvaltare 16 oktober tog jag på nytt upp frågan
med det eftersatta lägenhetsunderhållet.
Samma svar som tidigare: ingenting görs
under ombildningsprocessen.
Ett undantag: fuktskador skulle åtgärdas fortlöpande. Det löftet har SveBo inte
hållit. Trots upprepade påstötningar har
flera hyresgäster sedan i augusti problem
med läckor från balkonger och fönster.
Olle Eriksson
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