Sophantering i Brf Sjöstaden
Sopnedkast
Hushållsavfall och allt brännbart avfall som ryms i en ”vanlig” soppåse ska kastas i
sopnedkastet. Förutom matrester och blöjor ska du alltså slänga t.ex. kuvert, böcker,
blommor, plastpåsar, mindre textilier, leksaker i sopnedkastet – allt som är tillräckligt smått
och som består av trä, papper, plats, frigolit och liknande. Även mjölk-, pizza och
äggkartonger ska slängas där. Sönderdela vid behov och paketera väl i soppåsar. Se till att
påsen inte är för stor. Då finns risk att den fastnar i sopnedkastet.
Från sopnedkastet transporteras avfallet i rörledningar under gatan till ett bergrum där det
komprimeras och forslas vidare med särskilda containerbilar till Högdalens kraftvärmeverk.
Där återvinns avfallet som el och värme.

Miljörummet
Bostadsrättsföreningen Sjöstaden har ett s.k. miljörum med utrymme för avfall som
källsorteras för återvinning. Det är wellpapp/papp, tidningar, glasförpackningar,
metallförpackningar och elektronikavfall. Vidare finns särskilda behållare för batterier,
glödlampor och lysrör.
I miljörummet finns också plats för begränsade mängder grovavfall. Det är sådant avfall
som inte ryms i soppåsen eller som inte bör läggas där av andra skäl, t.ex. inte är brännbart
som kastruller, porslin, glas mm. Glas och speglar ska paketeras för att undvika skärskador.
Stora möbler bör helst lämnas till återvinningscentralen i Östberga.
Grovavfallet sorteras av vår avfallsentreprenör och återvinns främst som bränsle. Metaller kan
också återvinnas. Resten läggs på tipp.

Du ska själv forsla bort
Farligt avfall, t.ex. färger, rengörings- och lösningsmedel, kemikalier, ska lämnas till
återvinningscentralen i Östberga eller kommunens mobila miljöstation som besöker
Södermalm c:a var 6:e vecka.
Byggavfall ska lämnas i återvinningscentralen i Östberga.
Vitvaror som kylskåp, spis mm. lämnas till inköpsstället där du köper nytt eller till
återvinningscentralen i Östberga. Det kan du göra även med dator och TV. Försäljningsstället
har ansvar att (sop-)återvinna den apparat du ersätter med ditt köp.
Vid flyttning uppstår ofta stora mängder avfall. Då bör du själv ordna borttransport till
insamling och/eller återvinningsstation.

Kommunens återvinningscentral och återvinningsstationer
Vår närmaste återvinningscentral är Östberga vid Huddingevägen/Sockenvägen. Till
kommunens återvinningscentral körs större elavfall, vitvaror, byggavfall och miljöfarligt

avfall, helst också stora möbler. Det är gratis för privatpersoner. Öppettiderna är måndag –
torsdag kl. 10-20, fredagar kl. 10-16 samt lördagar kl. 9-16.
Kommunens mobila miljöstation besöker Södermalm c:a var 6:e vecka. Kontakta
Renhållningsförvaltningen för mer information om den mobila miljöstationen på tel. 508 465
40.

Du som vill veta mer
Du som vill veta mer om sophantering kan lära dig mycket i kommunens Sopsorteringsguide.
Den kan beställas från Renhållningsförvaltningens kundtjänst på tel. 508 465 40. Den finns
också tillgänglig på nätet. Ett exemplar hänger i miljörummet.
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