Hur sopig är du?
- en liten guide till sophantering i Brf
Bergängen
Alla måste hjälpas åt att tänka på miljön i dagens samhälle.
Jordens resurser är inte oändliga och vi måste bli bättre på
att bruka utan att förbruka. Genom att sopsortera sparar du
både pengar och vår miljö. I våra nya och fina soptunnor
slänger du det som blir över då du sorterat ut farligt avfall,
el-avfall, grovavfall, förpackningar och tidningar.
Att börja sortera hushållssoporna behöver inte vara så jobbigt
och krångligt. Börja i liten skala, med en fraktion, t.ex.
kartonger. Bestäm dig för att sortera ut alla
pappersförpackningar och samla dem i t.ex. en papperspåse. När
det känns bekvämt att sortera så utöka med plast osv.
Förslagsvis kan man ta en brödpåse eller annan plastpåse och
samla i, som sen slängs vid återvinningsstationen på
Finntorpsvägen. Det blir en hel del under en månad, speciellt
plasten, som inte slängs i hushållstunnorna! Fortsätt tills du
återvinner allt som går att återvinna!

Hushållsavfall:
I våra nya fina soptunnor får endast hushållssopor slängas, dvs. det du slänger i din
hushållssoppåse under diskbänken. Här får inga stora saker förekomma. Allt ska
rymmas i en knuten påse. Inga hushållsmaskiner, sopborstar, kaffebryggare eller
liknande får slängas här! Och man måste inte slänga allt i första soptunnan! Det finns
fyra inkast.
Sorterbart avfall:
Slängs vid återvinningsstationen på Finntorpsvägen, i backen ovanför gamla macken:
 Tidningar: Enbart tidningar och kopieringspapper. Här får man ej slänga kuvert,
dessa ska slängas som hushållssopor.
 Kartong och övrigt papper: Här slänger du alla kartonger inkl flingpaket,
ursköljda mjölkförpackningar, tvättmedelskartonger och dylikt.
 Plast: Både mjukplast och hårdplast, dock endast hushållsavfall, dvs. ej leksaker,
balkonglådor mm. Här slänger du plastpåsar, plastförpackningar, plastflaskor
och även frigolit
 Glas: Färgat och ofärgat, exkl. skruvkorkar och lock. Här slänger vi inte porslin.
Det slängs som grovsopor!
 Metall: Konservburkar, metallock, värmeljushöljen etc.

Grovsopor:
Grovsoprummet ser ofta hemskt ut och ibland kan man knappt ens komma in genom
ytterdörren! Vi får inte sätta ner allt som vi inte vill ha där och tro att någon annan ska ta hand
om det åt oss. Det kostar massor för föreningen. Vi får inte ställa dit byggavfall, dörrar,
plankor, möbler eller andra stora saker samt bil- och båtdelar. Varje medlem får själv se till att
transportera dessa saker till någon återvinningscentral. Se på www.nacka.se vilken central
som är närmast.
I grovsoprummet får du slänga:
 El-avfall: Datorer, elektriska leksaker, tv-apparater, radioapparater, kaffebryggare,
elektriska handverktyg m.m. dock ej kyl och frys
 Övrigt: Trasiga saker som får plats i de gröna behållarna, t.ex. blomkrukor,
cykelslangar, däck, barnleksaker, trälådor, porslin och annat husgeråd.
Kyl och frys:
Kyl och frys innehåller skadliga freoner som måste tas om hand på särskilt sätt. Hushåll kan
antingen lämna kyl och frys på någon av kommunens återvinningscentraler.

Farligt avfall som inte får slängas vare sig i grovsoprummet, hushållsavfallet eller i
återvinningsstationen på Finntorpsvägen:
Två gånger per år ordnar Nacka Kommun hämtning av farligt avfall med en mobil
miljöstation. Bilen stannar ca 45 minuter på varje plats.
Tider och hämtställen hittar du på www.nacka.se under ”bo och bygga”.
Det här kan du lämna:
• Smått el-avfall (upptill en mikrovågsugns storlek), t.ex. klockor, leksaker och
mobiltelefoner
• Glödlampor
• Färg-, lack och limrester
• Lösningsmedel, t.ex. thinner, lacknafta och penseltvätt
• Rengöringsmedel, t.ex. fläckborttagningsmedel och polish
• Små batterier
• Kemikalier, t.ex. ammoniak och avkalkningsmedel
• Produkter med kvicksilver, t.ex. febertermometer
Det här räknas inte som farligt avfall och kan inte
lämnas till en miljöstation eller mobil insamling:
• Mediciner. Lämnas till närmaste apotek.
• Ammunition. Hänvisas till polisen.
• Sprängämnen. Hänvisas till polisen.

