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*Det är Vellinge kommun som har skrivit enkäten som de själva under tisdagen delade ut till 
fastigheterna på Båtsmansvägen. Det är olyckligt att det inte står Vellinge Kommun som avsändare 
men det kan föreningen inte råda över.

* Enkäten är endast utdelad på Båtsmansvägen. Ingen enkät har delats ut till atriumhusen.

* Tillbyggnad av pumphuset som nämns i enkäten gäller en ny byggnad, för gemensamma kärl, i 
direkt anslutning öster om det pumphus som står vid Båtsmansvägen (infarten Styrmansvägen).

* Ekonomiska föreningen Skanörsgården har tagit på sig att samla in enkäterna i föreningen postlåda 
på Båtsmansvägen 1. Detta för att underlätta för de boende så de slipper att posta in enkäten till 
kommunen. Enkäterna överlämnas till kommunen.

* Det är kommunen som planerar att erbjuda en gemensam avfallshantering för fastigheterna i 
området istället för enskilda avfallskärl vid fastighet som de inte kan hämta längre med den nya 
avfallsentreprenören.

* Ekonomiska föreningen Skanörsgården har inget mandat att företräda eller sluta avtal för 
fastigheterna inom området beträffande avfallshantering. Avfallshantering är i nuläget och kommer 
fortsättningsvis att vara något som avtalas mellan den enskilda fastigheten och Vellinge kommun.

* Föreningen har ett intresse av att avfallshanteringen löses på ett så bra sätt som möjligt för området.
Andra paragrafen i föreningens stadgar säger ”Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas 
ekonomiska intressen för fastigheterna belägna inom Skanörsgården …”. Ett icke fungerande system eller
ett system som skapar onödiga olägenheter för fastigheterna i området kommer att påverka 
fastighetspriserna i området.

* Föreningen har skapat en kontaktyta gentemot kommunen i denna fråga. Vi framför synpunkter 
från boende och arbetar för att en eventuell utplacering av gemensamma kärl skall ske så att de 
minimerar olägenheterna för fastigheterna i området för att på så sätt främja medlemmarnas 
ekonomiska intresse i fastigheterna. Det är fortfarande Vellinge kommun som erbjuder, beslutar om 
och hanterar frågan om gemensamma kärl.

* Det är kommunen som bestämmer över placering av eventuella gemensamma kärl.

* Det är upp till enskilda fastighetsägare att bestämma över om de vill använda den av Vellinge 
kommun erbjudna gemensamma avfallshanteringen.

* Den gemensamma avfallshantering om den införs kommer att skötas och hanteras av Vellinge 
kommun och kommer att placeras på kommunal mark. Ingen gemensam avfallshantering kommer att 
placeras på föreningens mark då föreningen i så fall blir ansvarig för skötsel vilket vi inte har något 
mandat för.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen
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