
Till boende i Framtiden - Januari 2020 

 

Var slänger jag mina sopor? 

 
 
I föreningens kärl på gaveln Nynäsvägen 307 
 
I kärlen för matavfall slänger vi i princip bara den mat som blev över på tallriken eller vid 
tillredningen. I de kärl som finns inuti kärlskåpen slänger vi hushållssopor, dvs det som inte 
går att sortera ut för återvinning t.ex. blöjor, tamponger, bindor, dammsugarpåsar, disk- och 
tandborstar, glass-/ät-/grillpinnar, vinkorkar, husdjursströ, kattsand, kondomer, kuvert, snus, 
cigaretter, aska från grill/kakelugn, stearinljus, tops, tvättlappar, våtservetter och näsdukar. 
Även pizzakartonger sorteras som hushållssopor. 
 
På gården finns även kärl för tidningar. I dessa får man inte slänga kuvert, kartong eller 
pizzakartonger. 
 
Om alla sopkärl på gården mot förmodan skulle vara fulla, meddela styrelsen snarast, så att 
vi kan beställa en extra hämtning. Att slänga sopor eller placera avfall utanför avsedda kärl 
räknas som nedskräpning och är förbjudet. Givetvis slänger vi inte heller sopor i 
grannföreningarnas kärl. 
 
På återvinningsstationerna 
 
Två återvinningsstationer finns på gångavstånd; en vid Triangelparken på andra sidan 
Nynäsvägen (ca 400 m) och en i slutet av Bersågränd på andra sidan centrum (ca 500 m). 
På återvinningsstationerna kan du slänga: plast, kartong, papper- och 
metall-förpackningar samt glas och batterier. Intill återvinningsstationerna finns ofta 
insamlingsboxar för kläder (kontrollera att utplaceringen är laglig hos Svensk 
Insamlingskontroll).  
 

 
 



I container vid vår- och höststädning 
 
Grovsopor kan i mån av plats slängas i den container som beställs till gårdsstädningen 
varje höst och vår. Detta innefattar inte elartiklar och farligt avfall, som t.ex. färgrester. Tänk 
på att du själv måste förvara dina grovsopor. De får inte förvaras i källar- och vindsgångar 
eller trapphus och andra gemensamma utrymmen. 
 
 
På kommunens miljöstation 
 
En miljöstation för farligt avfall finns i anslutning till bensinstationen vid Tele2 arena. 
Kommunens mobila miljöstation stannar i korsningen Åstorpsringen/Kyrkogårdsvägen ca en 
gång i månaden. Se tid/datum hos Stockholm Vatten och Avfall. 
 
På kommunens återvinningscentraler 
 
Grovsopor, tex elskrot, kan även med fördel slängas på kommunens återvinningscentraler. 
Närmaste återvinningscentral har adressen Bussens Väg 2 och ligger i Östberga, ca 5 
minuter bort med bil. Har man inte tillgång till bil själv får man gärna prata med en granne 
eller kanske någon i styrelsen som kan hjälpa till. Vid återvinnsingscentralerna finns ofta 
återbruksrum där man kan lämna hela saker som andra kan vara intresserade av. 
 
I föreningens trädgårdskompost 
 
I trädgårdskomposten utanför Nynäsvägen 307 kan man slänga trädgårdsavfall t.ex. löv, 
klippt gräs, växtrester, ogräs och mindre stjälkar. Var försiktig med grönsaksrester från köket 
så att vi inte lockar dit råttor. 
 
Efter julgransplundringen 
 
Julgranar får inte slängas i trädgårdskomposten utan lämnas till återvinningscentralen eller 
vid kommunens tillfälliga insamlingsställe, som i år finns vid vändplanen bakom Ica 
Sandsborg fram till 31 januari. 
 
Vid renovering, flytt eller Ikeabesök  
 
Tillfällig förvaring av byggavfall typ Big Bag på gården kräver styrelsens godkännande. 
Byggavfall får inte lämnas på föreningens gräsytor eftersom dessa då skadas. De gamla 
vitvarorna, garderoberna och tjockteven får inte förvaras i gemensamma utrymmen i huset, 
inte ens “tillfälligt” eller hur risigt och oanvänt det gemensamma utrymmet än ser ut. 
 
 
Vänliga hälsningar 
Styrelsen 
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