Sophantering - viktig information
Som de flesta av er förmodligen noterat är det ofta skräpigt och överfullt på våra
återvinningsstationer på Flintslåsvägen 29 och baksidan av Flintlåsvägen 2-18. Föreningen
har utökat antalet sopkärl så mycket det går på befintligt utrymme och har hämtning av
pappers- och plastförpackningar 1 gång per vecka, vilket inte går att utöka med nuvarande
entreprenör.
En orsak till att det blir överfullt i pappersåtervinningen är att emballage i form av kartonger
och plast ökar i takt med att näthandeln ökar. En annan orsak är att kartonger mycket ofta
slängs ovikta i kärlen, vilket gör att de tar mycket mer plats. Det förekommer även ofta att
helt andra sopor slängs i dessa kärl.
Vi kan knappast påverka ökningen av förpackningsavfall, men vi måste bli bättre på att
sortera våra sopor rätt. Slarv med sorteringen kan dessutom bli dyrt. Blir sopor felsorterade
behöver vi betala ett högre pris (rätt sorterad plast, kartong & glas 0 kr/kg - osorterade
hushållssopor 5 kr/kg).

Föreningen håller på att se över sophanteringen för att kunna utöka kapaciteten, men vi
behöver alla hjälpas åt och ta ansvar för att undvika överfulla sopkärl. Gör så här:

1. Släng bara pappersförpackningar i för detta avsedda sopkärl. Ta
bort all plast och frigolit och lägg dem i behållaren för
plastförpackningar.
2. Vik alltid ihop och platta till dina kartonger innan du slänger
dem. En vikt kartong tar mycket mindre plats än en ovikt
kartong. Gäller även små förpackningar.
3. Lämna pappersförpackningar och tidningar i första hand i de
stora containrarna på korsningen Flintlåsvägen och Lodvägen.
Dessa ägs av Förpackningsinsamlingen (FTI) och är avsedda för
alla boende i kommunen. Föreningen behöver inte bekosta
tömningen.
Vi vill även uppmana alla boende att respektera de regler som finns för återvinningen.

Nedanstående får inte lämnas på föreningens grovsoputrymme
eller miljörum, utan du måste själv ordna bortforsling till närmaste
återvinningscentral:
•
•
•
•
•

Badkar
Bilbatterier och däck
Byggavfall
Miljöfarliga vätskor (målarfärg, lösningsmedel etc)
Hela bohag (enstaka möbler går att slänga i container för
övrigt avfall)

För den som behöver göra en utrensning och slänga t ex bohag och
andra skrymmande saker kommer flera containrar att ställas ut vid
husen i maj. Mer information kommer när datum är fastställt.

