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Sophantering/- sorteringsguide för våra boende. 

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 Söderbyhus nr 2 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. 

I våra sopkärl Återvinningsstation

Järnåldersringen, Ica Maxi 
eller återvinningscentralen 
i Jordbro som även har en 
återvinningsstation.

Återvinningscentralerna 
t.ex Jordbro eller Skogås

Öppettider och övrig info 

www.srvatervinning.se

0200-26 46 00

Brännbara (vanliga) 
hushållssopor       

Kastas i väl knutna påsar i 
sopkärlet. Soppåsen är till 
för avfall som uppkommer 
i hushållet efter din 
utsortering av det som 
står i kolumnerna till 
höger.

I påsen kan du förutom dina 
matrester även slänga 
kuvert, stearinljus, post-it-
lappar, tygbitar, kattsand, 
disk och tandborstar, 
blommor, blomjord, 
disktrasor, småsaker av 
gummi, strumpor, blöjor, 
bindor och tobak

Glas, plast, plåt, kartonger 
och tidningar. 

Det mesta i förpackningsväg 
samt förpackningar 
som har innehållit 
någon form av flytande 
eller fast föda. Gäller 
självklart pizza, mjölk, 
fil, juicekartonger, 
kaviartuber, syltburkar, 
såspaket,  mm.

Metall, grov och farligt 
avfall.

Färg / olje / kemikalierester, 
bekämpnings / lösningsmedel, 
sprayburkar och annat surt eller 
starkt alkaliskt avfall skall 
separeras från övrigt avfall.  
Alla batterier räknas in här 
också. Kläder och skor sorteras 
som grovsopor. Dugliga kläder 
kan du skänka till någon 
insamling.

Vitvaror

Kyl, frys,spis,tvättmaskiner mm.

Elavfall 

Ex dator, bildskärm, tv, lampor, 
dammsugare, elvisp 
och glödlampor.

Mediciner

Lämnas på ditt apotek.
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