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Detta nummer är ett extra Arådalsnytt med 
viktig information till de som har 
latrintömning genom Arådalens 
sportstugeförening.Ordinarie nummer 
kommer i månadsskiftet januari/februari och 
innehåller då även betalningsinformation. 
 
Det nuvarande systemet med att kasta tunnor och säckar 
med latrin i våra containers upphör från den 27 december 
2008. Kommunen upphör från den 1 januari 2009 att 
deponera latrinet på tipparna. Detta gör att det blir en helt 
ny hantering. Latrinet kommer att tömmas maskinellt och 
processas vidare i frystorkar för att sedan komposteras. 
För vår del innebär detta att all latrin måste tömmas och 
förvaras i godkända latrinkärl samt transporteras till 
närmaste återvinningscentral (Side eller Brånan).  
OBS! Plastsäckar eller andra förpackningar får inte 
finnas i latrinkärlen. Latrinet måste tömmas i 
godkända plastkärl. Förekommer förpackningar 
omöjliggörs eller försvåras den maskinella hanteringen, 
vilket innebär ökade kostnader som faller tillbaka på oss 
som avlämnare. 
 

Denna transport kan göras på olika sätt: 
 

Alt. 1. Man överlåter ansvaret på stugägaren, som själv får 
frakta tunnorna till ÅVC. 
Taxa 910 kr/år, köp av tunnor tillkommer. 

 

Alt. 2. Föreningen hyr container samt betalar 
tömningsavgifter som sedan faktureras stugägarna. 
(Samma system som sophanteringen.) 
Taxa 400-500 kr/år, köp av tunnor tillkommer. 

 

Alt.3. Föreningen hyr container men kommunen 
ombesörjer faktureringen. 
Taxa 1 100 kr/år, köp av tunnor tillkommer. 

 

Föreningen kommer att hyra container enligt alt. 2 tills 
vidare. Avgiften på 400-500 kr/år förutsätter att alla 
medlemmar (110 st) som i dag betalar för latrintömning, 
går med i det nya systemet. Om många väljer att 
kompostera på egen fastighet, blir kostnaderna för de 
återstående som lämnar i container orimligt hög. 
Föreningen kommer i så fall att upphöra med att 
tillhandahålla container, och medlemmarna får sköta latrin 
enligt alt. 1. 
 

På sida 2 till 4 bifogas informationen från kommunen samt 
talong för godkännande att man önskar teckna sig för 
abonnemang genom föreningen. 

Taxa för föreningen 2009: 
 

Hyra  6 475 kr/år 
Tömningsavgift  7 300 kr/gång  
Utställning och hemtagning container  1 685 kr/gång 
 

Containern, som skall vara låst, är inredd med 
specialkassetter så att tunnorna inte kan välta, och rymmer 
endast 32 stycken tunnor. Varje stugägare som i dag 
betalar för latrin ska kvittera ut nyckel (eller får en kod till 
låset) och förbinder sig därmed att betala avgiften till 
föreningen. Den som inte kvitterar ut nyckel kommer 
automatiskt att faktureras från Bergs kommun enligt alt.1 
(910 kr/år) och får frakta sitt latrin själv. 
 

Glöm inte att köpa med avsedda tunnor med 
tättslutande lock. Finns att köpa på Bergs kommun 
eller i välsorterade byggvaruhus. 
 
Öppettider återvinningscentraler (ÅVC): 
 

Brånan  måndag-onsdag 13.00-17.00 
 torsdag 16.00-20.00 
 fredag  stängt 
 
Side måndag och onsdag  18.00-20.00 
 samt andra söndagen i varje månad under 
 april t.o.m. oktober 18.00-20.00) 
 
Den som har möjlighet att kompostera latrinet på den egna 
tomten, kan ansöka om detta hos kommunen (Lena 
Råghall Miljö och hälsa Bergs kommun), kostnad 340 kr 
och är en engångskostnad. Några övriga kostnader för 
latrin förutom egen hantering har man då inte. Eftersom 
kommunen inför denna nyordning mitt i vintern, och med 
väldigt kort förberedelsetid, känner styrelsen sig tvingad 
till denna ”nödlösning”. På sikt måste vi hitta andra 
gemensamma lösningar. 
 
Teckna sig för abonnemang enligt alt. 2 kan man göra 
senast den 31 januari 2009 hos: 
 

Yngve Boson 
Byn 1025 
830 43 Ås 
 

OBS. Detta måste vara skriftligt, använd gärna den 
bifogade talongen på sidan 3. Yngve lämnar därefter ut 
nyckel eller kod till containern. 
 
Styrelsen Arådalens sportstugeförening. 





Önskar ansluta till föreningens alternativ för latrinhantering 
Ifylld talong skickas senast 2009-01-31 till: Yngve Boson, Byn 1025, 830 43 Ås  
 

Tomt nr:  _________  Ägare:  _________________________________________  
 
Datum:  _________  Ort:  _________________________________________  
 
Underskrift:  ____________________________________________________________  
 
Förtydligande:  ____________________________________________________________  



 


