Exempel på motion till bostadsrättsföreningens stämma
Så här skriver du en motion:
1. Skriv en rubrik som kortfattat beskriver vad ärendet handlar om.
2. Skriv vad ärendet handlar om.
3. Avsluta motionen med att själv föreslå ett beslut som du tycker att årsstämman ska ta. Skriv under
dokumentet med ditt namn.
4. Skicka eller lämna personligen motionen till din styrelse.
5. Använd gärna mallen nedan.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Motion till föreningsstämman den xx/xx 20XX angående sortering av matavfall
Bakgrund

Idag genererar varje person ca 97 kg matavfall per år. Istället för att låta matresterna gå till spillo genom att
slänga dem i vanliga hushållssopor kan matresterna, om de sorteras ut, bidra till en bättre miljö och ett
bättre klimat. Det matavfall som samlas in i Solna stad omvandlas både till biogas, som sedan tankas i SL:s
stadsbussar och stadens sopbilar, samt till biogödsel för lokala bönder. Biogas är ett giftfritt bränsle som
ger oss renare luft än fossila bränslen och biogödsel ersätter fossilt konstgödsel på odlingar. Många
bostadsrättsföreningar erbjuder redan sina boende möjligheten till matavfallsinsamling och alltfler
föreningar ansluter sig. Nu är tiden inne för att även vår bostadsrättsförening beslutar att göra detta.
Insats för miljön och ökar försäljningspriset på lägenheterna

Förutom att matavfallsinsamlingen är en insats för miljön ger den också en goodwill för föreningen. En
förening med miljötänk är attraktiv för potentiella lägenhetsköpare - och ett ökat intresse kan leda till
högre försäljningspris.
Lätt att komma igång

Att börja sortera ut matavfall är lätt. Det enda föreningen behöver göra är att kontakta Solna stad som
hjälper till med att välja plats för matinsamlingen, ger råd kring vilket insamlingssystem som passar bäst
och hjälper till att göra beställning av abonnemang för hämtning. Solna stad tillhandahåller dessutom kärl
för insamling, påsar och sorteringsutrustning för matavfallsinsamling för de boende - helt gratis!
Spara pengar

En genomsnittlig påse med vanliga hushållssopor (restavfall) består till mer än en tredjedel av matavfall.
När matavfallet istället sorteras ut minskar mängden brännbart restavfall. I förlängningen betyder detta att
inte lika många kärl eller tömningar för brännbart restavfall behövs, vilket innebär en lägre kostnad för
föreningen. Att börja sortera ut matavfall medför med andra ord ingen merkostnad för föreningen, utan
sänker dess kostnader.
Mer information

På solna.se/matavfall finns all information som behövs om matavfallssortering i Solna stad. Där
finns bland annat en broschyr om hur föreningen ansluter fastigheten till insamling av matavfall, med en
steg-för-steg-lista och svar på dem vanligaste frågorna.
Förslag till beslut:
Jag/vi föreslår att det på föreningsstämman beslutas om att fastigheten ansluter sig till Solna stads
matavfallsinsamling.
Förnamn Efternamn (eventuellt kompletterat med lägenhetsnummer)

