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Information om byte av sopsugsentreprenör 

fr.o.m. 2020-01-01. 
  

Jarlabergs Samfällighetsförening har under 2019 omförhandlat avtalet för drift- & skötsel av 

sopsugsanläggningen belägen på Fyrspannsvägen 1 i Jarlaberg. 

Denna förhandling har resulterat i att vi i området fr.o.m. 2020-01-01 har en ny sopsugsentreprenör, 

LogiWaste AB, som kommer att ansvara för skötsel och drift av vår anläggning framöver. 

Anledningen till bytet är att Jarlabergs Samfällighet beslutat att ta ett helhetsgrepp om hur vi önskar 

att förvaltningen av samfällighetens gemensamhetsanläggningar fortsättningsvis ska bedrivas, 

oavsett anläggning och entreprenör. 

Vi söker en inriktning som fokuserar på en aktiv förvaltning, skötsel och underhåll av våra 

anläggningar, där vi vill ha en fortlöpande uppföljning och dialog med de entreprenörer som har fått 

uppdrag för detta. 

Detta borde som vi ser det, ge samfälligheten en större förståelse för service & underhåll och de 

kostnader som är förknippade med driften, samt möjlighet att tillsammans med ansvariga 

entreprenörer utveckla och förbättra våra anläggningar. 

Bytet av sopsugsentreprenör innebär att tidigare rutiner och information inte längre gäller för bl.a. 

sopstopp & felanmälan av anläggningen. 

Information om detta behöver förmedlas till de boende via respektive Brf i 

Jarlaberg samt av egna hem. 

I ett övergångsskede gäller således följande beträffande sopsugen, tills ny 

uppdaterad information kommer från Jarlabergs Samfällighet: 

• Sopstopp och annat typ av funktionsfel som uppmärksammas av brf 

o/e boende: 

• Anmäls av respektive Brf-förening genom mejl till  

info@jarlabergsf.se 
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Samtliga bostadsrättsföreningar och egna hem uppmanas att ta bort information om vad som 
tidigare gällt beträffande sopstopp o/e annat typ av funktionsfel för sopsugsanläggningen. 

Fastighetsskötare för respektive förening ska i nuläget således INTE kontaktas för detta. 

För frågor och förklaringar av ev. oklarheter kring detta, ber vi att styrelsen o/e styrelseledamot i 
respektive Brf-förening kontaktar Jarlabergs Samfällighetsförening genom att mejl till 
info@jarlabergsf.se . 

Kompletterande information av vad som beskrivits ovan kommer fortlöpande att läggas ut på 
samfällighetens webb, www-jarlabergsf.se .   

 

Med vänliga hälsningar, 

 

Styrelsen i Jarlabergs Samfällighet 

 

genom 

 

Ordförande Ivo Panozzo 
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