Sophantering
Inom föreningen finns olika alternativ för medlemmarna att hantera hushållsavfall och annat
avfall. Det finns följande alternativ i anslutning till fastighetens portal:
Soprum för hushållssopor
Grovsopsrum
Returpappersrum
I returpappersrum och grovsoprum finns aktuell information i de gröna tavlorna på väggarna.
Informationen är enkel och lättförstålig genom "Ja, tack eller Nej, tack" till olika avfall. Allt
avfall kan inte hanteras inom föreningens soprum utan medlemmar får själva frakta avfallet
till kommunens återvinningsstation eller återvinningscentral.
Närmaste återvinningsstation för glas-, plast- och metallförpackningar finns på Råsundavägen
25-27.
Närmaste återvinningscentral för större avfall finns på Kvarnkullen Gamla Enköpingsvägen
129 i Sundbyberg.
För mer utförlig information hänvisas till nedanstående länkar:
http://www.soren.nu/sortera-1.asp
http://sopor.nu/
https://www.solna.se/sv/boende-miljo/avfall-atervinning/

Matavfall
Föreningen har avtal med Solna kommun om återvinning av matavfall. När du väljer att
sortera ut ditt matavfall gör du en stor insats för miljön.
https://www.solna.se/sv/boende-miljo/avfall-atervinning/sortera-lamna-avfall/matavfall/

Returpapper
Föreningen rekommenderar medlemmar att använda skyltar "Reklam, nej tack" på sina dörrar.
Detta för att minska föreningens returpappersavfall och minska påverkan på miljön. Saknar
ni en och önskar en skylt, kontakta styrelsen. I returpappersrummet kan medlemmar återvinna
alla sorteras papper, tidningar, böcker med mjuka pärmar, telefonkataloger och broschyrer av
papper. Däremot får t.ex. kuvert, böcker med hårda pärmar, förpackningar och presentsnören
inte kastas i fraktionen för returpapper. Pappersförpackningar som wellpappkartonger,
pappersförpackning, papperskartong, mjölkkartonger och papperspåsar ska vikas ihop i
plastkärlen. Däremot fåt t.ex. kartonger som inte är hopvikta, plastförpackningar, frigolit,
remmar och snören inte kastas i gallervagnen.
Du får mellan 50-70 kilo reklam per år och hushåll. Visste du att om hälften av stockholmarna tackar nej till direktreklam i brevlådan, skulle 200 000 träd spara om året.
http://www.sita.se/sv-SE/Guider--Hjalp/

Glödlampor
I returpappersrummet finns en blå fraktion, till vänster om dörren, för glödlampor.

Lågenergilampor och lysrör
Det finns en blå fraktion för lågenergilamporna och ett större rör för lysrör. Lysrör och
lågenergilampor innehåller mindre mängder kvicksilver och ska inte slängas i
hushållssoporna.

Batterier
Det finns en röd fraktion för batterier.

Grov- och byggavfall och el-avfall
Mindre grovavfall som frigolit, hinkar, spegelglas, madrasser, mattor, porslin och mindre
möbler kan kasts i grovsoprum.
Mindre el-avfall som Tv, ljudutrustning, datorer, skrivare, lampor, sladdar, mobiltelefoner
och mindre apparater kan kastas i den större gallerkorgen i grovsoprummet.
Större el-avfall som tvättmaskiner, torktumlare, diskmaskiner, spis, kyl och frys får den
enskilde medlemmen lämnas till kommunens återvinningscentral. Större grovsopor som
exempelvis större möbler, bildäck och byggavfall får medlemmen även lämna till
återvinningscentral på Kvarnkullen Gamla Enköpingsvägen 129 i Sundbyberg.
Tänk på att du kan skänka möbler till hjälporganisationer, sälja på loppmarknad,
Blocket, Tradera eller använda föreningens hemsida för annonsering.

Glas-, plast- och aluminiumförpackningar
Lämnas av den enskilde medlemmen på närmaste återvinningsstation, Råsundavägen 25-27.

Farligt avfall
Även i små mängder ställer farligt avfall till stora skador i vår miljö. I våra hushåll finns
många olika produkter som innehåller farliga ämnen. En av de viktigaste insatserna du kan
göra för miljön är att se till att det farliga avfallet hanteras på bästa sätt.
Följande ämnen räknas till farligt avfall:
Batterier, kvicksilverterometrar, bekämpningsmedel, färg, lim, lackrester, lysrör,
lågenergilampor, lösningsmedel, spillolja, sprayflaskor m.m.
Föreningens medlemmar kan endast återvinna lysrör, lågenergilampor och batterier i
returpappersrummet.
Övrigt farligt avfall får den enskilde medlemmen lämna till återvinningscentralen som
är Kvarnkullen Gamla Enköpingsvägen 129 i Sundbyberg. Mediciner lämnas till Apoteket.

