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MOTION TILL MSVs STÄMMA 2022 

 

OM HANTERING AV PROBLEM I NÄRMILJÖN KRING BESÖKARE 

Vid särskilt ett tillfälle sommaren 2021 var soptunnorna överfulla inför en stundande välbesökt helg, 

och via bland annat FaceBook spreds en uppmaning att medlemmarna skulle samlas för att hjälpas åt 

inför måndagens sophämtning.  

På FaceBook visades även bilder (bilagda) och en diskussion uppstod dels kring vilka skyldigheter man 

som medlem har i vår ekonomiska förening, dels kring hur vår beredskap ser ut. Det visade sig då, att 

ingen riktigt kunde svara på vare sig det ena eller andra.  

Angående beredskapen fanns tydligen ett schema med alternativt ungdomar och ”arbetsledare som 
har och tar ansvar även utöver ungdomarnas arbetstid”. Dessa har tydligen även ansvar för 
klottersanering, eldplatser, bajamajor, skyltning och annat underhållsarbete. Det är allmänt 
omvittnat sedan flera år, att det är svårt att få tag i arbetsledare för att fylla alla tidspositioner där 
sådana behövs, och samma osäkerhet brukar gälla kring hur många ungdomar som kan anställas. 

En arbetsledare beskrev en typisk insats så här på FaceBook: Hej nu ska jag försöka svara... Ungdomar och 

städledare har obligatorisk arbetstid på söndagar, för att städa efter helgen och för att få med ALLA sopor på 
måndagar. Ny ordinarie tömningsdag för msv är på måndagar, vilket är jättebra. I torsdagskväll samlade vi alla sopor 
från marken, från engångsgrill-kärlen och från returburkskärlet, arbetsledaren med hjälp, trampade ner alla sopor 
hårt i tunnorna, så att de gick att stänga locken helt över natten. På fredag morgon var alla 5 kärlen tömda. När vi 
ställer ut kärlen för tömning så sätter vi upp en lapp på luckorna att tömning pågår, blåser lappen ner så hamnar alla 
sopor på golvet i sophuset, som vi skottar upp med snöskyffel. Arbetsledaren har i uppdrag att se till att soptunnor 
blir tömda. I sommar har vi beställt 1 extra tömning. Solen skiner, många kommer hit o badar, sophanteringen är svår, 
men de finns arbetsledare som har och tar ansvar även utöver ungdomarnas arbetstid. Deras anställning är 6 tim/dag. 

Hoppas det var en tydlig förklaring  

Jag vill gärna passa på att här understryka, att systemet har fungerat. Arbetsledare och ungdomar 
gjorde ett fantastiskt arbete, och på måndagar var det rent och kärlen är tömda. Men är målet 
verkligen just detta, bara just detta? Och ska föreningen behöva göra upprop på FaceBook om 
frivilliga insatser för att med kort varsel utföra arbete av ovan nämnda slag och därmed uppnå målet 
med föreningens verksamhet? Och när och hur mycket jobbar vilka egentligen? 

Jag anser, att ett av föreningens mål är just att medlemmarna ska slippa uppleva överfulla soptunnor 
och allehanda olägenheter som orsakas av besökarna. Det är ett grundläggande syfte med 
föreningens ekonomiska verksamhet, men organisationen når inte ända fram. Även om det kanske 
bara är olägenheter några gånger varje sommar, så blir det sammantaget mer än tillräckligt. 
Dessutom riskerar denna dåliga måluppfyllelse att förutom djur locka hälsovårdsmyndigheter. 

Därför bör MSVs strategi för att uppnå sitt mål kring vår konkreta närmiljöhantering utvecklas mot en 
mer transparant och effektiv organisation. Medlemmarna ska veta, att ifall det behövs akuta insatser 
så finns sådana alltid i beredskap.  
Förslag:  
 
Jag föreslår därför, att MSVs beredskapsstrategi för sop- och miljöhantering utvecklas, organiseras 
och budgeteras så, att det, gärna från säsongen 2022, alltid finns personal och materiel för akuta 
insatser i våra områden. Detta även om insatsen kräver inköp av yttre tjänster.  

Nils Hellström 
Björnö 1:175 
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Styrelsen svar:  

Säsongen för sophanteringen sträcker sig från den 1 maj till mitten på september. Under maj och 
september hanterar styrelsens medlemmar sophanteringen. Under perioden juni-augusti anlitar MSV 
sommarjobbande ungdomar och arbetsledare för städning av stränder och stigar och till dessa 
närliggande markområden samt för sophantering och tillsyn av bajamajor.  Bajamajor hanteras av 
kontrakterad entreprenör. Sopor hämtas på måndagar av kommunens entreprenör och extra 
tömningar beställs vid behov. Styrelsen kan konstatera att ”sop- och miljöhanteringen” till 99 % har 
fungerat mycket väl dock med något undantag för helg då besökstrycket varit mycket högt. Vilket 
naturligtvis är svårt att planera för.  

Styrelsen finner att motionärens förslag att ha en dygnet runt jour för akuta insatser med inköp av 
yttre tjänster är mycket kostsamt och står inte i proportion till nyttan. Under kommande säsong 
planerar styrelsen att ta in ytterligare soptunnor samt att beställa extra tömning varje fredag. 

Styrelsen vill också informera om att vi har två gemensamma städdagar, en på hösten och en på 
våren till vilka alla medlemmar är välkomna att deltaga.  

Styrelsens förslag till beslut: 

Att motionen avslås i sin helhet. 
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Bilaga: 
 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=10158548493381200&set=pcb.921945355029942&__cft__%5b0%5d=AZVr1PYIK-6DqiFrImGF-QOG2laZb1Bvl9Ygqmf1vswKZN4Hq73DLmwDAKeoIY7SITDpz4ltWGGucSBOGwvOgpVGVVQaGdgD2zl-vQiPStvlMxKpvcBBVDUOhGIP5oTfwd8npZnIyTAt-YcIe_h_TcZeTG0igAH29n7SHRGDpj_lDfY1arp5uxUomofGuGl32KA&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10158548493381200&set=pcb.921945355029942&__cft__%5b0%5d=AZVr1PYIK-6DqiFrImGF-QOG2laZb1Bvl9Ygqmf1vswKZN4Hq73DLmwDAKeoIY7SITDpz4ltWGGucSBOGwvOgpVGVVQaGdgD2zl-vQiPStvlMxKpvcBBVDUOhGIP5oTfwd8npZnIyTAt-YcIe_h_TcZeTG0igAH29n7SHRGDpj_lDfY1arp5uxUomofGuGl32KA&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10158548493381200&set=pcb.921945355029942&__cft__%5b0%5d=AZVr1PYIK-6DqiFrImGF-QOG2laZb1Bvl9Ygqmf1vswKZN4Hq73DLmwDAKeoIY7SITDpz4ltWGGucSBOGwvOgpVGVVQaGdgD2zl-vQiPStvlMxKpvcBBVDUOhGIP5oTfwd8npZnIyTAt-YcIe_h_TcZeTG0igAH29n7SHRGDpj_lDfY1arp5uxUomofGuGl32KA&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10158548493381200&set=pcb.921945355029942&__cft__%5b0%5d=AZVr1PYIK-6DqiFrImGF-QOG2laZb1Bvl9Ygqmf1vswKZN4Hq73DLmwDAKeoIY7SITDpz4ltWGGucSBOGwvOgpVGVVQaGdgD2zl-vQiPStvlMxKpvcBBVDUOhGIP5oTfwd8npZnIyTAt-YcIe_h_TcZeTG0igAH29n7SHRGDpj_lDfY1arp5uxUomofGuGl32KA&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10158548493481200&set=pcb.921945355029942&__cft__%5b0%5d=AZVr1PYIK-6DqiFrImGF-QOG2laZb1Bvl9Ygqmf1vswKZN4Hq73DLmwDAKeoIY7SITDpz4ltWGGucSBOGwvOgpVGVVQaGdgD2zl-vQiPStvlMxKpvcBBVDUOhGIP5oTfwd8npZnIyTAt-YcIe_h_TcZeTG0igAH29n7SHRGDpj_lDfY1arp5uxUomofGuGl32KA&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10158548493381200&set=pcb.921945355029942&__cft__%5b0%5d=AZVr1PYIK-6DqiFrImGF-QOG2laZb1Bvl9Ygqmf1vswKZN4Hq73DLmwDAKeoIY7SITDpz4ltWGGucSBOGwvOgpVGVVQaGdgD2zl-vQiPStvlMxKpvcBBVDUOhGIP5oTfwd8npZnIyTAt-YcIe_h_TcZeTG0igAH29n7SHRGDpj_lDfY1arp5uxUomofGuGl32KA&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10158548493311200&set=pcb.921945355029942&__cft__%5b0%5d=AZVr1PYIK-6DqiFrImGF-QOG2laZb1Bvl9Ygqmf1vswKZN4Hq73DLmwDAKeoIY7SITDpz4ltWGGucSBOGwvOgpVGVVQaGdgD2zl-vQiPStvlMxKpvcBBVDUOhGIP5oTfwd8npZnIyTAt-YcIe_h_TcZeTG0igAH29n7SHRGDpj_lDfY1arp5uxUomofGuGl32KA&__tn__=*bH-R

