
 

 
 
Rutiner och regler för Avfallshantering 2017-10-19 
 
Det ser ofta väldigt stökigt och överfullt ut i vissa av våra containrar i vårt soprum  
<detta skapar merarbete och ökade kostnader för föreningen. För att om möjligt 
förbättra hanteringen av sopor har styrelsen skapat en rutin för detta. 
 
Från och med 1/11 2017 Gäller följande. 
 

1. Det som får avlämnas i grovsoprummet finns angivet på väggen skylt ovanför 
respektive behållare. 
 

2. Från dörren vid vänstra väggen finns det 1 st behållare för färgat glas och 1 st 
behållare för klart glas. 1 st behållare för tidningspapper, 1 st behållare för 
plastförpackningar, 2 st behållare för pappersförpackningar, 1 st behållare för 
metall. 
Från dörren vid högra väggen finns det en gallerbehållare för större kartonger 
av wellpapp.  
Sedan kommer 5 st behållare för hushållssopor, längst in på högra sidan är 
det en behållare för elektriska apparater – sådana med eller utan sladd. 
Rakt fram från dörren finns det små behållare för lampor och batterier. Långa 
lysrör ställs i den runda pappbehållaren. 
 

3. Alla förpackningar skall skäras upp så det blir platta paket, detta minskar 
volymen. Det som inte finns angivet på skyltarna får inte läggas i 
grovsoprummet utan man får själv ombesörja att det fraktas till kommunens 
sorteringsanläggningar. Tag bort plastkorken från mjölk, filmjölk och 
yougertförpackningar samt korkar på vin + spritflaskor. 
 

4. Det som inte finns angivet på skyltarna får inte läggas i grovsoprummet utan 
man får själv ombesörja att det fraktas till kommunens sorteringsan-
läggningar. 

 
5. Under det senaste året har det ställts in porslin och behållare som innehåller 

gas. Om styrelsen måste ombesörja att dessa saker måste transporteras till 
återvinningscentraler kommer det att belasta föreningens ekonomi och 
därmed belasta alla medlemmar. 

 
6. Var vänlig respektera skyltarna och de datum som hämtning sker. Allt skall 

ligga i behållarna och inte stå på golvet. Om det är fullt i någon behållare får 
du bära hem det igen tills nästa tömningsdatum skall ske. Se datum på 
insidan av dörren. 
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