Karlavagnens samfällighetsförening
Sopsortering
Föreningen har ett soprum på nedre gatan och ett på övre området. I varje
soprum finns
1 behållare för plast,
2 behållare för brännbart,
1 behållare för ofärgat glas,
1 behållare för färgat glas
1 säck för metallavfall
1 plasttunna för kompost.
I soprummen finns också att hämta speciella soppåsar avsedda för kompost.
På soprumsdörren finns också ett telefon-nummer angivet som ni kan ringa
om det behövs en extra tömning. Styrelsen har tyvärr konstaterat att
medlemmar vid flera tillfällen bara struntat i gällande sorteringsregler och
bara slängt sopsäckar på soprumsgolvet eller kastat glas bland brännbart etc.
Låter ni era barn gå till soprummet så lär dem först var de ska kasta soporna.
Det är förbjudet att ställa saker ni vill bli av med på golvet i soprummet. Ju
bättre vi sorterar desto bättre skyddar vi vår fina miljö.
På ”åkern nere vid Vintergatan” kan Ni också lämna material som pappersförpackningar, wellpappkartonger, plast och tidningar.
Ännu enklare, om Ni har bil, är att åka till RETUREN på Norrängen där kan ni
köra upp rampen och tömma allt det ni vill bli av med och ert avfall i stora
containrar snabbt och enkelt och där tar man också emot miljöfarligt avfall.
ALL TÖMNING DÄR ÄR HELT GRATIS FÖR PRIVATPERSONER.
Kontakta gärna styrelsen om oklarheter finns angående sopsortering.
Läs bifogade sopsorteringsanvisningar.

Karlavagnens samfällighetsförening
Sopsorteringsanvisningar för soprummet
PLAST
All mjuk- och hårdplast läggs i behållaren för plast

GLAS
Glas är det enklaste att sortera:
Ofärgat glas (engångsglas) är allt glas som är färglöst
I kärlet för färgat glas läggs allt färgat glas (engångsglas) vare sig det är grönt, rött eller
har någon annan färg.
Kom ihåg att ta bort kapsyler och lock först, och lägg dem i den behållare där de ska sorteras plast,
metall eller brännbart.

METALL
Alla typer av konservburkar lägger du här och material av aluminium. Skölj ur burken så luktar den
inte illa.

BRÄNNBART
I behållaren för brännbart lägger du exempelvis mindre pappersförpackningar , produkter av
blandmaterial, blöjor och bindor. Här kan du också lägga mejeriförpackningar av papper.

KOMPOST
Här läggs alla typer av matrester både tillagade och råa i därför avsedd kompostpåse exempelvis
frukt-, ägg-, potatis-, och grönsaksavfall, kaffesump, kaffe- och tefilter, fiskrens, kräft- och räkskal,
popcorn, godis, hushållspapper och servetter, blommor, krukväxter, jord från omplantering och
köttben från matlagning

