
Mera information om avfall: Tfn 08-508 465 40 eller www.stockholm.se/avfall 

 

 

 

Trivselregler 

SOPHANTERING 

 

 
 

 

Styrelsen Brf. Fågelbärsträdet 11 / 2012-01-25 / SH 

 
    Inte välkommen… 

 

Grovsoprum 

Grovsoprummet är avsett till för de boendes mindre, brännbara grovsopor. 

Tänk på att vi (= du själv och dina grannar) betalar hämtningen per kubikmeter, 

så se till att packa dina sopor så nätt som möjligt. Ta isär, vik eller trampa ihop 

t.ex. kartonger och övrigt emballage för att spara utrymme. Låt oss alla göra vad 

vi kan för att undvika skenande kostnader! 

Små elapparater eller annan elektronik ställer du inne i grovsoprummet, direkt 

till höger om ingången. Obs! Inget farligt avfall såsom t.ex. glödlampor, lysrör 

eller batterier får lämnas här. (Inte heller färgburkar eller andra kemiska 

produkter!) 

 

Återvinningscentraler (ÅVC) 

Det finns en hel del som du inte får lämna i grovsoprummet. Det är den 

enskildes ansvar att transportera bort t.ex. byggavfall, sanitetsporslin, vitvaror, 

uttjänta bildäck, skrymmande möbler och miljösopor/farligt avfall. 

Återvinningscentralerna tar emot grovavfall, elavfall och farligt avfall. Det finns 

en återvinningscentral i bl.a. Bromma. Vi får hoppas på att den numera 

avstängda ÅVC Vanadisberget återuppstår eller att Stockholms stad hittar en 

annan lösning!  

 

Farligt avfall – ditt ansvar att forsla bort 

Varje hushåll ansvarar själv för bortforslandet av farligt avfall till en 

miljöstation eller återvinningscentral. Exempel: Färg- och oljerester, andra 

kemiska produkter, batterier, lysrör, glödlampor. Överblivna läkemedel 

återlämnas till apoteket för att inte hamna i skog och mark. Inga miljösopor får 

alltså lämnas bland grovsoporna! Närmaste miljöstationen finns vid Preem-

macken vid Norr Mälarstrand.  
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Producentansvar 

I samband med köp av nya vitvaror brukar butiken erbjuda att hämta den gamla 

kylen/frysen/tvättmaskinen i samband med hemleverans av den nya. Det finns 

även andra produktområden där det är möjligt utnyttja det s.k. producentansvaret 

som innebär att den som tillverkar, importerar eller säljer produkter ska ta hand 

om dem när de är uttjänta, eventuellt mot en viss kostnad. 

Miljöstation, återvinningsstationer 

Närmaste miljöstationen finns vid Preem-macken, Norr Mälarstrand. 

Återvinningsstationer för glas (flaskor m.m.), kartong, metall, plast och 

tidningar finns bl.a. på följande adresser (vänligen meddela styrelsen om du 

upptäcker ändringar!): 

 Norr Mälarstrand, mitt emot nr 24-26 (en bit ifrån Preem-macken) 

 Pontonjärgatan 19 (vid Pontonjärparken) 

 Fridhemsgatan 16 

 

Tidningar och broschyrer 

Tidningsinsamlingen sker i gemensamma returpapperskärl som står i garaget. 

Klisterlappar på kärlen beskriver vad som räknas som returpapper – följ 

anvisningarna! Om du har väldigt mycket papper ber vi dig om möjligt att 

utnyttja en återvinningsstation. 

 

Hushållssopor 

Våra hushållsopor, förpackningar med matrester etc. hör hemma i sopnedkastet 

– och bara där! Slå in soporna ordentligt innan du slänger dem så att inte 

matrester sprids i soptrumman. Pressa inte ner överfulla påsar då dessa lätt 

fastnar i trumman. Lägg inte vassa föremål i soppåsen. För allas trivsel: ställ inte 

soppåsar utanför ytterdörren, inte ens för en kortare stund.  

 

Avslutningsvis 

Låt oss skärpa oss allihop vad gäller avfallshanteringen. Ställ inte glas, skräp 

och övrigt på fel plats, i hopp om att någon annan ska frakta bort dem eller städa 

efter dig! ”Rätt sak på rätt plats” ökar trivseln och sparar pengar! 

 

 
Jajamensan! 


