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DEN 20 JANUARI BYTER VI SOPHANTERING

Från och med måndagen den 20/1 påbörjas 
övergången till de nya sopkärlen. 

Hushållssopor – kärlet närmast vägen
•	 Kastas i det nya kärlet från och med  

måndagen den 20/1. Då påbörjas även  
plomberingen av sopnedkasten.

•	 På plan 1 i både port 18 och 20 hålls sopnedkasten 
öppna t o m eftermiddagen den 23 januari. 

•	 Tömning varje vecka.

Tidningar – kärlet närmast huset
•	 Kastas i det nya kärlet från och med måndagen  

den 27/1. De nuvarande tidningsbehållarna kommer  
då att tas bort.

•	 Tömning varannan vecka.

Läs mer på baksidan!

Styrelsen och fastighetsskötare nås på: 
arken@comhem.se		•		Brevlådan	mittemot	hissen	i	port	20		•		Telefon	08-97	45	92	(telefonsvarare)

LÅS UPP MED 
NYCKELTAGGEN
Behållarna	är	låsta	och	du	
använder samma nyckeltagg 
som till portarna för att låsa upp.

Tryck	först	på	START-knappen,	
lägg sedan på taggen. Öppna 
sedan luckan.

Hushållssopor i behållaren närmast vägen och tidningar närmast huset.

HUSHÅLLSSOPOR

TIDNINGAR



VAD FÅR JAG SLÄNGA I BEHÅLLARNA?

HUSHÅLLSSOPOR:
Här	slänger	du	de	vanliga	hushållssoporna,	väl	förpackade	
i påsar som hittills. Hushållssopor är i princip sådant som 
brinner och blir fjärrvärme.

I hushållssoporna får du inte slänga: 
Glas i någon form. 
Större	pappersförpackningar,	kartonger	eller	wellpapp.	
Sopor som innehåller metall 
Batterier	eller	kemiskt	avfall.	

Dessa sopor sorteras och lämnas i miljöstationen vid ICA. 
Batteriholk	finns	hos	ICA och på Apoteket. Hämtning av 
kemiskt avfall ordnas vid miljöstationen ett par gånger per år.

Glödlampor	lämnas	i	en	påse	som	finns	i	gången	mellan	
port 18 och 20. 

TIDNINGAR:
Tidningar och enklare trycksaker slängs löst i behållaren 
närmast	huset	(dvs	ej	i	påse/kasse).	Tömningen	av	 
tidningskärlet är gratis under förutsättning av inget  
annat slängs i detta kärl.

I tidningskärlet får du inte slänga:
Tidningar i plastpåsar eller förpackade med snören.
Pappersförpackningar,	inbundna	böcker,	kartonger	eller	
wellpapp.	De slängs i miljöstationen utanför ICA.
Kuvert,	de	slängs	i	hushållssoporna.

GROVSOPOR:
• Container. Kommer som vanligt att beställas  

hit under våren.
• Släpkärra. Kan du låna av föreningen för mindre 

transporter. Kontakta Rolf.
• Återvinningsstationen i Sätra. För att snabbt bli av 

med	grovsopor,	kemiskt	avfall,	elavfall	mm.	
• Kemiskt avfall. Inlämning anordnas utanför ICA 

ett par gånger varje år. 

Du ansvarar själv för borttransport av grovsopor.
Om du köper nya vitvaror eller möbler: Se i första hand till 
att leverantören tar hand om de gamla.

Styrelsen 
Brf	Arken

Styrelsen och fastighetsskötare nås på: 
arken@comhem.se		•		Brevlådan	mittemot	hissen	i	port	20		•		Telefon	08-97	45	92	(telefonsvarare)

BAKGRUND
Under hösten 2013 beslutade 
Arken	styrelse	att	flytta	sophan-
teringen via sopnedkasten till 
utomhuskärl för hushållssopor 
respektive tidningar. Detta med-
för en väsentligt lägre kostnad 
för sophanteringen på ett par 
års sikt.

Arbetsmiljölagar	och	entrepre-
nörernas ökande priser för den 
nuvarande sophanteringen är 
en starkt bidragande orsak 
till förändringen. Se tidigare 
utdelad information i ARKNYTT 
i oktober 2013.

10 SRV ÅTERVINNINGS SORTERINGSGUIDE

XEMPEL PÅ ICKE BRÄNNBART AV-

FALL: Porslin, keramik, gummi, aluminiumfolie, glas-

prydnader, mindre speglar, sprayburkar (utan farlig drivgas 

eller innehåll), dricksglas och metallförpackningar som 

dryckesburkar utan pant, konservburkar, metalltuber och 

metallkapsyler.

Icke brännbart 
avfall
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Läs	mer	om	sopsortering	på:	www.sopor.nu,
www.stockholm.se/ByggBo/Avfall-och-atervinning/Sortera-dina-sopor/


