
 

2021-05-20 

SOP- OCH AVFALLSHANTERING 
Brf. Carlsro erbjuder goda möjligheter för sopsortering med sopkärl för olika slags 
avfall. Dessa finns i huvudsak vid parkeringsplatsen, men några kärl finns i garaget. 
Grundprincipen är att det bara är om soporna går in genom inkastet på kärlet som 
man får kasta dem, alternativet är att själv transportera soporna till en 
återvinningscentral. 

Vid parkeringsplatsen finns sopkärl (UVS) för: 

• Mat- och köksavfall. De bruna påsarna för detta finns i ett skåp vid sopkärlen. De finns också i 
cykelrummen. OBS! Använd endast dessa påsar - absolut inte plastpåsar! 

• Tidningar och trycksaker. Här slänger man tidningar, andra trycksaker och även pocketböcker. 
OBS! Böcker med hårda pärmar ska slängas i kärlet för restavfall, papperskassar i kärlet för 
pappersförpackningar och plastpåsar i plastförpackningar. 

• Pappersförpackningar. Här slänger man kartonger och förpackningsmaterial, och även mjölk- och 
yoghurtförpackningar som innehåller papper. 

• Plastförpackningar. Här slänger man förpackningsmaterial och behållare av plast. Dock ej CD- och 
DVD fodral. 

• Metallförpackningar. Här slänger man konserv- och ölburkar och aluminium-folie och -formar. 
• Klart glas. Här slänger man burkar och flaskor av klart glas. OBS! Dricks- och fönsterglas och 

ugnsformar slängs i restavfall. 
• Färgat glas. Här slänger man burkar och flaskor av färgat glas. 
• Restavfall (brännbart). Normalt hushållsavfall som får plats i inkastet till kärlet (en normal 

plastkasse), saker som inte går att återvinna. Böcker med hårda pärmar, kläder, dricksglas, porslin, 
keramik, bestick, verktyg, trä- och metallföremål. OBS! Ingen elektronik, kemikalier, färgburkar, 
bildäck eller större saker. 

Det är viktigt att sortera ut det återvinningsbara avfallet. Avgiften för restavfallet är föreningens 
största del av avfallshanteringen eftersom vi faktiskt får betalt för det mesta sorterade avfallet. 
I garaget (öppnas med samma nyckel som ytter- och källardörrarna) finns sopkärl för: 

• Glödlampor, lysrörslampor och LED-lampor. 
• Lysrör. 
• Småelektronik. Allt som drivs med batteri eller sladd, inklusive sladdar. Leksaker, telefoner 

kaffebryggare, elektriska rakhyvlar och tangentbord. OBS! Inga stora apparater eller TV-apparater. 
• Komposterbart material finns det en plats för vid garaget. Här slänger man krukväxter (krukan 

slängs som restavfall), balkongväxter, blommor, kvistar och julgranen (utan glitter och 
dekorationer). 

Övrigt: 
Batterier. Småbatterier lämnas i affärer som säljer batterier och bilbatterier ska lämnas till återvinningscentral 
eller säljstället. 

Större metallföremål ska slängas på en återvinningscentral, eller i den grovsopscontainer som normalt 
beställs vid två tillfällen står uppställd vid garaget. Här slänger man större saker som inte får plats i de vanliga 
sopkärlen, t.ex. möbler och cyklar. OBS! Inte kemikalier, lösningsmedel, färg, elektronik och bildäck. 

Vitvaror måste man själv se till att de forslas bort till en återvinningscentral, antingen själv eller låta dem 
som levererar ta med sig de gamla vitvarorna. Kemikalier, färgburkar, bildäck och större saker ska lämnas 
till en återvinningscentral. Ett tips är att återvinningscentralen på Gastelyckan har bättre öppettider än den på 
Gunnesbo. 

Tänk också på att hjälporganisationer som Erikshjälpen, Röda Korset och Pingstkyrkan ofta hämtar hela och 
rena möbler om man kontaktar dem. Mindre prylar kan också lämnas in till vårt eget Återbruket i källaren 
på hus 7. 


