Sophantering/- sortering
För att alla ska trivas och för att vår miljö ska vara
något för våra barn och barnbarn att fortsätta
förvalta måste alla ta sitt ansvar och sortera sitt avfall. Vissa produkter måste
separeras från övrigt avfall och lämnas i särskilda fraktioner. Det är ingen regel
som Brf Söderby 2:14 har hittat på utan det är den kommunala
renhållningsordningen som styr hur sophanteringen ska skötas i vår kommun.
Om inte soporna som lämnar våra fastigheter är tillräckligt sorterade får vi betala
en högre kostnad för sophämtningen som i sin tur påverkar framtida
hyreshöjningar och avgifter.

Brännbara (vanliga) hushållssopor
Kastas i väl knutna påsar i sopnedkastet.

Mediciner
Lämnas på apoteket.

Metall- och restavfall
Gröna containrar för metall- och
restavfall finns uppställda i närområdet.
(Avfallet kastas löst, inte i påsar).

Elavfall
Dator, bildskärm, tv, lampor, elvisp,
klockor osv

Grovavfall
Grovsoprum för stora skrymmande
sopor finns på Oxens gata 255
Öppettider:
09.00 - 12.00 helgfria vardagar
13.00 - 17.00 söndagar och röda dagar
Glas, plast, kartonger, returpapper,
batterier
Detta får inte slängas i grovsoprummen!
Närmaste återvinningsstation finns på
utanför höghuset på Tvillingarnas gata
330.

Övrigt
Bilbatterier, bildäck o.s.v. skall lämnas
till Återvinningsstationen.
Till återvinningscentralen i Jordbro
åker man med el-artiklar, byggsopor,
metallskrot mm.
För aktuella öppettider:
titta på www.srv-atervinning.se
eller ring 0200-26 46 00
Har du ytterligare funderingar eller
frågor kring avfallshanteringen
kontakta

Kyl- och frysskåp, diskmaskin andra
vitvaror
Alla dessa ska till återvinningscentralen.
Har du en kyl och frys av nyare modell?
Kontakta då gärna vår Fastighetsservice
då de kan ha användning för den.

Styrelsen
Tel: 0736 22 36 63

Farligt avfall
Bl. a. färgrester, lösningsmedel,
bekämpningsmedel, olje- och
kemikalierester, sprayburkar och annat
surt eller starkt alkaliskt avfall skall
separeras från övrigt avfall och lämnas
på återvinningsstationen.

Mer information om sophantering
finns även på SRV’s hemsida
www.srv-atervinning.se

Fastighetsservice
Tel: 022-777 00 00

