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Information om sophämtning
Som styrelsen informerat om inför och vid årsmötet 2012, Viksbergsbladet 2012 och vid ett
särskilt informationsmöte med Telge Återvinning (TÅ) har TÅ under 2012 tagit över ansvaret
från tidigare Viksbergs Tomtägareförening (VTF, som är upplöst) för faktureringen av
sophämtningen i Viksberg då Viksbergs Samfällighetsförening (VSF) inte kan befatta sig
med den efter den förrättning som genomfördes 2010-2011. Beslutet att inte inkludera
sophanteringen i VSF grundar sig på samfällighetslagen. VSF får endast befatta sig med
fasta anläggningar i området, som t ex uppställningsplatser för soptunnor.
Sophämtningen är enligt gällande lagar, förordningar och Södertälje kommuns
renhållningsordning och är respektive fastighetsägares skyldighet att ombesörja. TÅ är den
del av kommunen som avfallet ska lämnas till. Sophämtningen är således en angelägenhet
mellan varje fastighetsägare och kommunen/TÅ.
I samband med TÅ:s övertagande av faktureringen har styrelsen fått information om att vissa
fastighetsägare fått förändrade villkor för sophanteringen. I många fall är detta förklarligt då
flertalet fritidshusägare tidigare blivit debiterade enbart genom avgiften till VTF som ju
upplösts. Något avtal om avgifter mellan TÅ och VSF som hänvisats till existerar inte dock
inte, endast ett löfte från TÅ att de fastighetsägare som har gemensamma sopcontainers på
grund av TÅs framkomlighetsproblem i området ska ha en lägre avgift än den gängse taxan
för egen soptunna.
Med anledning av medlemmarnas klagomål har styrelsen varit i kontakt med TÅ och tittar
tillsammans med dem på hur detta ska hanteras på bästa sätt. TÅ:s kundtjänst har även
instruerats att inte hänvisa samtal angående sophanteringen i Viksberg till styrelsen då detta
som ovan redogjorts för är en fråga mellan respektive fastighetsägare och TÅ. Styrelsen
råder alla fastighetsägare att bestrida fakturor som bedöms felaktiga hos TÅ och att sedan
avvakta ytterligare information.
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