Sophantering och sortering
I köket finns två sopkärl för källsortering och en påshållare för matavfallspåsar
så att ditt matavfall kan bli till biogas och biogödsel. Om påsarna tar slut,
kontaktar du kundservice.
enligt planritning var ligger samt i hänvisat
Grovsoprum.

SOPBEHÅLLARE UTOMHUS
Hushållssopor och matavfall lämnar du i nedkast placerade strax utanför
huvudentrén till fastigheten, Bjursätragatan 18, samt Bjursätragatan 24. Övriga
enligt planritning var ligger samt i hänvisat
grovsoprum
sopor sorteras i respektive kärl i Miljöstugan/återvinningsrummet
vid vändplan
Grovsoprum öppnas med
Stövargatan 1-29 (se planritning, var ligger). Återvinningsrummet
Ditt grovavfall
för Björksundsslingan
F ska
slängas i befintlig
på Björksundsslingan 29
din Aptusbricka. Ditt
grovavfall
ska hanteras32på
Stövargatan
8 i fastighet
garagelängan.

Ditt grovavfall för Björksundsslingan 32 D ska slängas i befintlig fastighet på Björksundsslingan 23

MILJÖSTUGA FÖR ÅTERVINNING
I miljöstugans återvinningsrum finns kärl för:
Glas Plast Elavfall – sopor med elsladd eller batterier, t ex hushållsapparater, leksaker, div
elektronik
Batterier − hushållsbatterier, ej bilbatteri
Ljuskällor − LED-, halogen-, lågenergi- och glödlampor, lysrör
Metallförpackningar – konservburkar, värmeljushållare, aluminiumfolie,
tuber
Tidningspapper − tidningar.
Pappersförpackningar/Returpapper − broschyrer, reklam m m. Ej kuvert
med fönster.
GROVAVFALL
Grovavfall hanteras på Stövargatan 8, i garagelängan öppnas med din
aptusbricka.
Grovavfall − brännbart & icke brännbart som får plats i kärl, t ex kökssaker,
trälådor, keramik, porslin m m

FARLIGT AVFALL OCH STÖRRE GROVAVFALL
Farligt avfall är t ex färg-, lack- och limrester, kemikalier, oljor och
lösningsmedel. Det ska aldrig läggas i
soppåsen eller hällas ut i avloppet. Farligt avfall lämnar du på stadens
återvinningscentraler eller
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miljöstationer – det finns både fasta ställen och en lastbil som åker runt enligt ett
schema.
Större grovavfall t ex soffa och andra möbler lämnar du på stadens
återvinningscentraler.
På www.stockholmvatten.se/avfall hittar du adresser och öppettider till stadens
återvinningscentraler och miljöstationer. På www.familjebostader.com/sopor
finns mer
information om sopor och återvinning.
Tack för att du sorterar och lämnar dina sopor på rätt ställe!
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