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Informationsblad för boende i bostadsrättsföreningen Agersö 

Bästa boende i Brf Agersö 
Vi vill ta nya tag vad gäller hanteringen av olika avfall från vår förening. Vi ska kunna 
lämna fler saker i vår miljöstuga. Vi kan spara pengar genom att bli riktigt bra på att 
sortera korrekt! 
 

Använd sopnedkasten rätt 
Sopnedkasten får endast användas för 
köksavfall och annat lättare avfall som dagligen 
förekommer i ett hushåll. Hushållsavfallet måste 
vara förpackat i en väl försluten plastpåse för 
att motverka spridning av lukt och bakterier. 
Inga föremål får vara längre än 35 cm och 
annat som kan fastna i  rörledningarna och 
förorsaka kostsamma sopstopp (t ex leksaker, 
kartonger) måste alltså lämnas i miljöstugan. 
 

Miljöstugan 
I miljöstugan finns det två olika rum för olika 
typer av avfall. Vad som får lämnas i de olika 
rummen finns beskrivet i efterföljande text men 
också på de skyltar som finns uppsatta vid varje 
behållare. Ta dig tid, gå och titta och lär! 
 
Styrelsen vet redan att de absolut flesta boende följer givna regler och anvisningar. Alla 
kan vi hjälpas åt att instruera de som inte gör detta. Skulle någon ha svårigheter att tolka 
reglerna för avfallshanteringen så är denne välkommen in på styrelsejouren. 

 
Med önskan om en fridfull Adventstid 

 

Styrelsen i Brf Agersö 



Snälla, släng ditt avfall på rätt ställe! 

n Blandat avfall (Stora containerrummet) 
 
Avfallet får inte innehålla avfall typ elektronik, olja, målarfärg, kemikalier, ljuskällor, tegel, 
kakel, kylskåp, diskmaskiner, tvättmaskiner mm 
 

Här får du lägga: Osorterat material som består av 
• Brunt papper 
• Bärkassar 
• Wellpapp 
• Trä 
• Plast 
• Blandat skrot 
• Textiler 
• Icke brännbart 
 
 

Tänk på att vika ihop kartonger, packa avfallet kompakt och såga av kvistarna 
på julgranen och såga stora träsaker i mindre delar så utnyttjar vi utrymmet i 
containern maximalt! Containern kommer att tömmas två gånger i veckan. 

Grovsopshanteringens kostnader har ökat 
med 60 000 kr i år! (Vi är uppe i 180 000 kr/år nu) 
 

 
Bostadsrättsföreningen Agersö blev tvungen att underteckna ett 
nytt avtal för grovsopshanteringen som kommer att gälla from 
1 december. Det kan bli ännu dyrare om inte respekten för 
gällande regler om vad som får slängas i grovavfallscontainern 
förbättras betydligt. 
 
De boende har ansvar att hålla reda på vad som får slängas där 
och hur avfall ska sorteras.  
 

Det är absolut nödvändigt att gamla spisar, badkar, kyl och frys, 
diskmaskiner, tvättmaskiner och byggavfall körs iväg till någon 
återvinningscentral så att de kan tas omhand på rätt sätt. För 
medmänniskorna, föreningens ekonomi och miljöns skull! 



I miljöstugan kommer det även att finnas särskilda behållare 
för återvinningsbart avfall enligt nedan. Behållarna kommer 
att tömmas varannan vecka. 
 
 
n Färgade glasförpackningar 
 
Här får du lägga: Alla färgade glasförpackningar (grönt, brunt, blått, svart och gult).  

Glasflaskor, syltburkar 
 
Tänk på: Här ska du inte lägga porslin, bilrutor, glödlampor, speglar eller kristall 
 
 
 
n Ofärgade glasförpackningar 
 
Här får du lägga: Ofärgade (vita) glasförpackningar som 

flaskor eller burkar.  
Glasflaskor, syltburkar 

 
OBS!: Man kan inte ”avfärga” glas vilket gör att endast en liten del färgat glas färgar ett 
helt lass. 
 
Tänk på: Här ska du inte lägga färgat glas, porslin, bilrutor, glödlampor, speglar eller 
kristall. 
 
 
 
n Elektriskt och Elektroniskt avfall  
 
Omfattar alla produkter som är beroende av elektriska strömmar (sladd) eller 
elektromagnetiska fält (batteri). 
 
Här får du lägga: IT, Telecom och kontorsutrustning 

Medicinsk- och labteknisk utrustning 
Små och medelstora hushållsapparater 
TV, Audio- och videoutrustning 
El- och batteridrivna handverktyg 
Övriga småapparater 

 
OBS!: El-materialet skall sorteras ut från övrigt avfall 
Packa effektivt, men överfyll inte behållaren 
Produkter som går sönder medför risk för personskador! 
 
Tänk på: Det är viktigt att endast elektriska eller elektroniska produkter placeras i denna 
behållare. 



n Kvicksilverlysrör 
 
Här får du lägga: Lysrör innehållande kvicksilver 
 
Tänk på: Lysrören måste vara hela för att kunna återvinnas!  
 
 
n Kvicksilver- och lågenergilampor 
 
Här får du lägga: Kvicksilver- och lågenergilampor 
 
 
 
n Glödlampor 
 
Här får du lägga: Glödlampor 
 
 
 
 

n Småbatterier osorterade 
 
Här kan du lägga: Brunstensbatterier, bly-, nickel-, kadmium och  

kvicksilverbatterier 
 
 
 

n Tidningar/Journaler (töms varje vecka) 
 
Här får du lägga: Dags- och veckotidningar, facktidskrifter, reklamtryck, postorder-  

och telefonkataloger 
 
Tänk på: Lägg inte tidningar i plastpåsar utan löst. 
 
Här får du inte lägga: 
• wellpapp 
• bärkassar 
• brunt papper  
• plastbelagt papper 
 
 
 
 

Viktigt! 
Tänk på att ingenting får lämnas utanför någon behållare! 

Nytt! 

Nytt! 

Nytt! 

Nytt! 


