
 

 

Kallelse till årsmöte i Lövstalöts  
Källsortering Samfällighet 

onsdagen den 6 april kl 18.30  
i Gråalens kvartersgård 

Dagordning och handlingar bakom detta blad 

Till Dig som är medlem i Lövstalöt Källsortering 
 
Våra utmaningar ökar inför vårt 30-års jubileum! 
 
Sedan 1992 har vi i Lövstalöt en samfällighet som tar hand om ditt hushållsavfall. Det gör 
vi i 4 stycken sophus som innehåller kärl för matavfall, pappersförpackningar och en  
container för restavfall. Tidningar, plast, metall och glasförpackningar liksom annat 
grovavfall SKA till Återvinningscentralen vid Traktor Nord. 
 
Uppsala Vatten och Avfall har meddelat en stor höjning av avfallstaxan vilket medför att  
medlemsavgiften måste höjas kraftigt. Vi har under ett antal år klarat oss utan höjning, 
men nu måste vi höja avgiften till 2500 kr per hushåll och år. Dessutom behöver vi få in 
dessa pengar lite tidigare än förra året. 
 
Inom något år kommer vi att få ändrade regler angående sortering. FTI (Förpacknings 
och Tidnings Insamlingen) kommer inte att fortsätta som ansvarig för återvinning av pap-
per, plast, glas och metallförpackningar. Det  ansvaret ska kommunen överta men vi vet 
idag inte hur Uppsala kommun kommer att agera i frågan. Målsättningen ska vara att alla 
ovannämnda fraktioner ska ingå i ”hushållsnära hämtning”.  Hur vi ska kunna få vår verk-
samhet att fungera med de ändrade reglerna ser vi som ett stort problem. Vi kommer ab-
solut inte kunna hantera allt detta i våra sophus, vare sig för utrymmets skull eller för ord-
ningens. Det kan komma innebära att vi måste upplösa samfälligheten.  
 
Vi har förstått att de flesta medlemmarna vill att vi ska fortsätta med den avfallshantering 
som vi har haft i 30 år, då vi i styrelsen tillsammans har ansvarat för skötseln av sophu-
sen en vecka var i taget. Nu börjar några av oss känna att det vore skönt om andra ville 
ta över eller dela ansvaret för att hålla ordning och eventuellt skotta lite snö osv. För att 
över huvud taget kunna fortstätta så måste vi ha fler som är intresserade av att hjälpa till 
att hålla ordning i sophusen. Inte minst med tanke på nämnda stundande förändringar. 
Därför vill vi ha namn på tänkbara hjälpredor, som kan tänka sig ställa upp. Ju fler det blir 
desto mer sällan behövs det. Utan engagemang från er medlemmar återstår i slutänden 
bara att lägga ner hela verksamheten. 
 
Styrelsen 

OBS! Tid och plats 



 

 

Förslag till dagordning 

Lövstalöt Källsortering Samfällighet kallar medlemmarna till 
det 30:e ordinarie årsmötet onsdagen den 6 april kl 18.30 

Kvartersgården Gråalen, Gråalsvägen 66, Lövstalöt 

1 Mötets öppnande 

2 Val av ordförande för mötet 

3 Val av sekreterare för mötet 

4 Val av två justerare, tillika rösträknare 

5 Fastställande av dagordning 

6 Godkännande av kallelse 

7 Godkännande av debiteringslängd 

8 Verksamhetsberättelse för 2021 

9 Ekonomisk berättelse för 2021 

10 Revisorernas berättelse samt fråga om ansvarsfrihet 

11 Beslut om arvode till styrelsen 

12 Beslut om arvode till revisorerna 

13 Granskning av budgetförslag 

14 Fastställande av budget och avgifter för 2022 

15 Val av 2 styrelseledamöter för 2 år 

16 Val av styrelseordförande 

17 Val av 2 styrelsesuppleanter för 1 år 

18 Val av 1 revisor för 2 år 

19 Val av 2 revisorssuppleanter för 1 år 

20 Utseende av valnämnd 

21 Bestämmande av tid och plats för protokollets justering och 

tillgänglighållande 

22 Övriga frågor 

23 Mötets avslutande 

Verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning och budget  på baksidan 

OBS TIDEN OCH PLATSEN! 


