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DIREKTIV ANGÅENDE ANVÄNDNING AV STORSÄCKAR
Följande allmänna bestämmelser gäller för användning av storsäckar vid till exempel större
renoveringar:
1)

Nästan alla platser utomhus, där allmänheten kan röra sig, är offentlig plats som
trottoarer, gator, torg och parker. En trottoar är till för att gå på och det är inte tillåtet att
ta trottoaren i anspråk för till exempel reklamskyltar, marschaller, containers,
byggsäckar eller som sovplats. Alla ska ha samma möjlighet att röra sig utan att riskera
att snubbla på skyltar, mattor eller dylikt som placerats felaktigt på gator och torg.

2)

Storsäckar i gatumiljön gör det svårt att ta sig fram, inte minst för personer med
rörelse- eller synnedsättning. Även renhållnings- och snöröjningsmaskiner får problem.
Ofta slängs även hushållssopor i byggsäckar vilket drar till sig råttor och andra
skadedjur. Säckarna kan också bidra till nedskräpning från folk som går förbi.
Bostadsrättsföreningar har ansvar att se till att det hålls rent och snyggt i anslutning till
fastigheterna.

3)

Den som köper en säck ansvarar för att beställa hämtning av säcken/säckarna, och att
ytan ser ren och prydlig ut efter hämtning. Namn på anordnare eller byggansvarig på
plats, samt telefonnummer, ska finnas synligt på säckarna. Säcken får inte placeras
hindrande på gångbanan, utan avsedd plats ska vara på körbanan (p-plats). Att tänka
på är att en bostadsrättsförening/fastighetsägare kanske kan förvara säcken inom eget
tomtområde/gård en kortare tid!

4)

För Sjötungan gäller att säcken/säckarna skall placeras minst 2,5 meter från fasader.

För att undvika att storsäckar blir stående och får fraktas bort på föreningens bekostnad så
skall all användning av storsäckar dokumenteras. Såväl köp som hyra av storsäckar skall
inkludera både hämtning och återställning av uppställningsplats. Fyll i följande uppgifter:
Leverantör:_________________________________________
Uppställningsplats:__________________________________
Tid: fr.o.m. 2017- __ - __ t.o.m. 2017- __ - __
Ovanstående direktiv accepteras och godkänns genom mitt undertecknande.
Datum 2017- __ - __
Namn:_____________________________________________
Namnförtydligande:___________________________________
Myggdalsvägen nr:__________
Lägenhetsnummer:__________
Telefon:___________________
E-post:_____________________________________________
Lämna en underskriven kopia på de här direktiven antingen på måndagsträffen eller i
brevlådan M102A.
Adress
Brf Sjötungan
Myggdalsvägen 102
135 43 Tyresö

Organisationsnummer
712400-1467
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