Återvinning och sophantering

Alla gårdar har ett återvinningsrum. Här kan du se vad du kan slänga och hur det fungerar. Ta gärna en titt på infoskyltarna som
sitter på insidan av dörrarna nästa gång du går till ditt återvinningsrum.

Öppettider: 6.30 - 22 varje dag
Återvinningsrummen är stängda på natten för att undvika att de närmaste grannarna störs.

Detta kan du slänga i återvinningsrummen

Pappersförpackningar och wellpapp
Metall
Tidningar och trycksaker
Glas färgat
Glas ofärgat

Elektronik (ej på Glavagatan 29)
Batterier
Plast
Ljuskällor
Blandat - tidigare Brännbart och Icke brännbart. Dessa sopor hanteras och delas upp senare i sopprocessen.
Mer information finns på www.ragnsells.se

Hushållssopor och matavfall
Hushållssopor slängs i behållarna på gården.
Sortering av matavfall finns för närvarande bara för de boende på Mittgården. Bruna sopkärl står på gården. Avfallspåsar finns i
återvinningsrummmet i 29:an. Läs på påsen vad du kan slänga.
OBS! Använd INTE plastpåsar!
Mer information finns på www.stockholmvattenochavfall.se

Det du INTE får lämna i återvinningsrummen
Exempel på det du måste lämna på andra ställen:
 Byggavfall: t.ex. gipsskivor, bräder
 Kemikalier, målarfärg och annat farligt avfall
 Bil- och mc-batterier
 Möbler
Större prylar kan du lämna på återvinningscentralen i Högdalen, Kvicksundsvägen 14.
Med Returtjänst från SVOA kan du beställa hämtning av grovavfall som gamla möbler och liknande.
Farligt avfall kan du lämna till
 Miljöstationen på OKQ8, Forshagagatan 1 eller
 Mobila miljöstationen som numera stannar på Farsta Strandplan.



Tider hittar du på SVOA:s hemsida.

Mer information finns på www.stockholmvattenochavfall.se
En gång om året tar föreningen hit containrar.
Julgranar får lämnas vid garaget bredvid vändplanen vid Glavagatan 3.

Återvinningsgruppen
Kontakta Återvinningsgruppen om du har frågor eller synpunkter.

Återvinningsrummen – en förmån
För att sophämtningen ska fungera gäller det att alla följer anvisningarna och inte slänger otillåtna grejer.
Tänk på att det är en fantastiskt bra service och en förmån för oss boende att ha tillgång till återvinningsrum men det är ingen
skyldighet för föreningen att upplåta sådana.
Det förekommer rätt ofta grovsopor, färg, kemikalier, möbler och annat som inte får slängas. Detta tar inte sophämtarna med sig vid
hämtningarna och följden blir att vi måste beställa extra hämtningar vilket KOSTAR EXTRA PENGAR för föreningen.

Det här kan DU göra







Kolla extra på skyltningen vad du kan slänga
Ställ ALDRIG något på golvet
Överfyll INTE kärlen
Hjälp till med att hålla snyggt
Ser du någon i soprummet som är osäker så hjälp till
Om du anlitar någon firma för renovering så se till att de forslar bort avfallet.

