BRF ALBERTS

SORTERINGSGUIDE
Kära medlemmar i Brf Albert!
Vårt soprum vid utgången till Skolgatan 7 har nu genomgått en kraftfull
renovering och förbättring. Tillsammans kan vi nu både hjälpa miljön
och få njuta av ett fint och välfungerande soprum! Det gäller bara för oss
alla att hålla det snyggt och fräscht genom att följa reglerna för
sopsortering. Läs och spara den här guiden för att göra rätt.

Glasförpackningar

Metallförpackningar

Glasinsamlingen gäller enbart förpackningar och de sorteras i färgat och ofärgat
glas. Lock och kapsyler sorteras efter det
material de är tillverkade i.

I behållaren för metall lämnar du förpackningar av stål, plåt och aluminium. Sådant
som inte är förpackningar ska inte slängas
här.

HÄR LÄGGER DU T EX

HÄR LÄGGER DU T EX
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Vinflaskor
Saftflaskor
Ölflaskor
Kaffeburkar
Syltburkar

LÄGG INTE I
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Dricksglas
Porslin
Keramik
Fönsterglas
Spegelglas
Glödlampor
Lysrör

Om du t ex har ett obrukbart dricksglas
kan du slänga det som hushållsavfall i
sopnedkastet. Större föremål samt fönsteroch spegelglas ska du lämna på återvinningscentral.

Konservburkar
Dryckesburkar utan pant
Aluminiumfolie
Tuber (låt locket sitta på om
det är en kaviartub eller annat
som luktar)
• Lock och kapsyler
• Värmeljus (utbrunnet)
• Metallförpackning som
innehållit färg/lim, om den är
tom och torr
LÄGG INTE I
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Bestick
Skruv
Spik
Cykeldäck
Plåthink

Färg- och limtuber sorteras som farligt
avfall om det finns rester av innehållet
kvar.

Pappersförpackningar

Plastförpackningar

En pappersförpackning består av minst
hälften pappersfiber. Om en förpackning
är gjord av flera material (t ex papper, plast
och aluminium), som inte går att dela på så
går det bra att lägga den i behållaren för
pappersförpackningar. Platta till förpackningen för att spara utrymme.

Plastinsamlingen gäller enbart förpackningar. Skölj ur dina tomma förpackningar
och ta av kapsyler, lock och korkar, sortera
dem efter material. Lägg alla plastförpackningar lösa i behållarna, inte i hopknutna
påsar.
HÄR LÄGGER DU T EX
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Mjölkpaket
Juicepaket
Pastakartonger
Tvättmedelskartonger
Papphylsan i toarullen
Omslagspapper
Wellpapp (stora kartonger
plattas till och läggs i korgen
för detta)
• Äggkartonger
• Papperspåsar
LÄGG INTE I
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Tidningar
Broschyrer
Kontorspapper
Kuvert
Plastigt omslagspapper
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Ketchupflaskor
Schampoflaskor
Rengöringsmedelsflaskor
Glasslådor
Saftdunkar
Kesoburkar
Frigolit
Plastpåsar
Chipspåsar
Plastfolie

LÄGG INTE I
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Diskborstar
Tandborstar
CD-skivor och fodral
Plastmappar
Engångsrakhyvlar
Kladdiga plastförpackningar
Leksaker av plast

Tidningar och
trycksaker
Plastomslag ska tas bort innan man slänger
tidningar, men sådant som häftklamrar
och spiraler behöver inte avlägsnas då det
skiljs av med magneter på återvinningscentralen.
HÄR LÄGGER DU T EX
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Dagstidningar
Veckotidningar
Broschyrer
Reklamblad
Kataloger
Kontorspapper

Matavfall
Den bruna papperspåsen används för att
samla matavfallet.
HÄR LÄGGER DU T EX
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Matrester, råa och tillagade
Frukt- och grönsaksrester
Äggskal
Bröd
Kaffesump
Kaffefilter
Tepåsar och teblad
Hushållspapper
Servetter
Snittblommor

LÄGG INTE I
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Post-it-lappar
Fönsterkuvert
Gummerade kuvert
Plastat papper
Plastpåsar
Papperspåsar

Allt detta utom papperskassarna slänger
du som hushållsavfall i sopnedkastet.
Papperskassen lägger du i behållaren för
pappersförpackningar.
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Tobak
Fimpar
Snus
Blöjor
Bindor
Tyg
Tuggummi
Innehållet i dammsugarpåsen
Kattsand
Kutterspån
Sand, jord, lera, grus
Grillkol och aska

Småbatterier
Sorteras i boxen avsedd för batterier.
HÄR LÄGGER DU T EX

• Klockbatterier
• Mobilbatterier
• Batterier till elektriska
apparater

Elektronikavfall
I samband med gårdsdagar kommer vi att
ha en elektronik-häck för insamling av elavfall. Man kan också lämna det till farligt
avfallbilen, (länk till schema finns på
albert.se), eller på en återvinningscentral.
Stora produkter som el-element och
kylskåp ska alltid lämnas på återvinningscentral. Allt som har sladd eller drivs
med batteri räknas som el-avfall.
HÄR LÄGGER DU T EX

• Hi-Fi och datorutrustning
• Leksaker (elektroniska eller
med inbyggt batteri)
• Hårtork
• Brödrost

Glödlampor
och ljuskällor
Sorteras i boxarna avsedda för glödlampor
och lysrör.
HÄR LÄGGER DU T EX
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Lågenergilampor
Lysrör
Glödlampor
Halogenlampor
LED-lampor
Alla sorters smålampor

Inte i vårt
soprum
Mycket kan sorteras i vårt soprum, men
inte allt. Här nedan följer några exempel
på saker som inte går att sortera i vårt
soprum, och vad man kan göra med det
istället.

Hushållsavfall
Övrigt hushållsavfall slängs i våra sopnedkast som finns i trapphusen i den nya
delen och på gården på den gamla delen.
Tänk på att hushållsavfallet ska läggas i
soppåsar och dessa får inte vara packade
med hårda, styva eller för stora saker då de
lätt fastnar i vår sopsug och orsakar dyra
stopp!

Mediciner
Gamla och överblivna mediciner lämnar
du till Apoteket. De får inte spolas ner i
avloppet eller läggas i soporna eftersom de
innehåller ämnen som inte okontrollerat
ska komma ut i naturen.
Grovavfall
Grovavfall lämnas på en återvinningscentral eller kan slängas i våra containrar
som vi har på plats vid gårdsdagarna på
våren och på hösten samt en gång efter jul.
Allt som inte går att sortera i soprummet
eller som är för stort för att få plats i
soppåsen räknas som grovavfall.
Farligt avfall
En produkt räknas som farligt avfall om
den innehåller någonting som är farligt för
hälsan eller miljön. Farliga kemikalier är
märkta med en symbol som visar om de
exempelvis är giftiga, hälsoskadliga, frätande, miljöfarliga, brandfarliga eller explosiva, som t ex bekämpningsmedel, färg,
kvicksilvertermometer, olje- och bränslefilter, bilbatterier, eter, permanentvätska
(innehåller väteperoxid), silverputs och
övriga kemikalier.

Har ni frågor gällande sopsorteringen så
hör av er till styrelsen.

Lycka till med sorteringen!
Med vänlig hälsning
Styrelsen Brf Albert

