Information till boende i Brf Ålkistan.
Styrelsen har påbörjat en översyn av återvinning och avfall från hushållen i
föreningen för att värna både miljön och vår gemensamma ekonomi.
Grovsoprummet har uppdateras med nya skyltar med aktuell information från
föreningens transportör. Burar för wellpapp är ersatta med behållare för att
underlätta återvinning av mindre pappersförpackningar.
Grovavfall och hushållsavfall är avsett för respektive hushåll på Ripstigen,
avfall från sommarstugor ingår ej i föreningens ansvar och skall skötas på
annat håll.
Vitvaror ansvarar var och en för att frakta till ÅVC, se www.solna.se.

Pappersförpackningar fd Wellpapp Till pappersförpackning räknas de
förpackningar som till mer än hälften består av pappersfiber. Om en
förpackning består av flera material, papper och till exempel plast eller
aluminium dela på den om det går. Är det inte möjligt så lägg dem ändå i
behållaren för pappersförpackningar.
Skölj ur dina tomma förpackningar med lite kallt vatten om det behövs. Ta av
kapsyler, lock och korkar, sortera dem efter material. Lägg alla
papperstförpackningar lösa i behållarna, inte i hopknutna påsar.
Exempel på pappersförpackningar
• Mjölkförpackningar
• Kartongförpackningar till pasta och bönor
• Lampkartonger
• Wellpapp OBS kartonger ska skäras eller vikas platta.
• Rena pizzakartonger
• Packpapp
• Omslagspapp för presenter och julklappar
• Äggkartonger
Exempel på saker som INTE är pappersförpackningar
• Pizzakartonger fulla med matrester
• Kuvert
• Andra förpackningar som inte enkelt kan rengöras från matrester.

Plastförpackningar Plastförpackningar är idag både mjuka och hårda
plastförpackningar som läggs i samma behållare.
Exempel på plastförpackningar
• Schampoflaskor – ursköljda
• Omslagsplast från elektronik
• Plastpåsar
• Skumplast, frigolit från förpackningar för elektronik och leksaker
• Mejeriförpackningar i plast som är ursköljda
Exempel på saker som INTE är plastförpackningar
• Cykelhjälmar
• Diskbaljor
• Inredningsdetaljer i plast
• Andra förpackningar som inte enkelt kan rengöras från matrester.

Metallförpackningar
Exempel på Metallförpackningar
• Konservburkar – ursköljda
• Lock i metall
• Dryckesburkar utan pant
Exempel på saker som INTE är metallförpackningar
• Gardinstänger
• Hushållsredskap i metall
• Verktyg

Övrigt ej brännbart Den fraktionen utgår och ersätts med grovsopor.

Tidningar Som tidigare utanför respektive hus.
Exempel på tidningar
• Dagstidningar
• Veckotidningar
• Reklamblad
Exempel på saker som INTE är tidningar
• Kartonger
• Kuvert
• Wellpapp
• Mjölkkartonger
• Äggkartonger

Hushållsavfall Som tidigare utanför respektive hus. Där lägger man det
som inte passar i någon återvinning.

Innan du kastar påsar med hushållsavfall – Kolla om det är fullt i
behållaren. Välj en annan om det är fullt.
Exempel på saker som INTE är hushållsavfall
• Elektronik
• Lampor
• Rena förpackningar i plast, papper eller metall
• Färgrester

Grovavfall fd Övrigt brännbart Finns som tidigare i grovsoprummet till
höger innanför dörren. Detta är endast för saker som inte passar i någon
annan kategori. Tänk på att inte trycka ner stora föremål som kan fastna i
behållarna.
Exempel på grovavfall
• Mindre möbler som får plats utan risk att fastna
• Keramik
• Porslin
• Mattor
Exempel på saker som INTE är grovavfall
• Elektronik
• Lampor
• Rena förpackningar i plast, papper eller metall
• Färgrester
• Smutsiga pizzakartonger -> hushållsavfall
• Förpackningar bestående av papper och plast.

Julspecial Nu under julhelgen så blir det extra avfall vilket är viktigt att
sortera.

Exempel på sortering under julhelgen
• Julklappspapper – pappersförpackningar
• Snören till julklappar – hushållsavfall
• Kartonger – pappersförpackningar
• Julgran – Lämnas till kommunen på Björnstigen 137 lördag och söndag
12-13 januari mellan kl 12.00 till 15.00
Tänk på att julgranar skall innan man lämnar lägenheten vara rena från glitter
och dekor. Granar som är torra skall klippas ned eller skakas av alla lösa barr
för att inte skräpa ner i hiss och gemensamma utrymmen.
För din smartphone hittar du ”Källsortera från Sita Sverige AB”.

God jul och gott nytt år önskar styrelsen.

