
BRF AGATEN 

INFORMATION OM SOPKÄRL 
  
 
VARFÖR SKA FÖRENINGEN GÅ ÖVER TILL KASUNER? 
Föreningen har blivit kontaktade av Nacka Vatten & Avfall att den sophämtning som tidigare              
har skett i husen kommer att dras tillbaka. Anledningen har främst gällt arbetsförhållanden             
och säkerhet. För att kunna tillhandahålla fortsatt sophantering för föreningens medlemmar           
har det varit ett krav att gå över till en lösning där sopor kan hämtas utan att en lastbil behöver                    
köra in på gårdarna. 
 
NÄR STÄNGER SOPRUMMET I HUSEN? 
Nacka Vatten & Avfall har tidigare i veckan hämtat sina sopkärl i soprummen för restavfall. 
Det var något som styrelsen hade beställt skulle ske först efter 1 april. Ett misstag från Nacka 
Vatten & Avfall gjorde att dessa avlägsnades 14 mars. Tyvärr medför det att 
övergångsperioden som tidigare var tänkt uteblir. Alla sopor slängs därför i de nya kasunerna. 
 
VARFÖR SAMLAR NACKA IN MATAVFALL? 
Sverige har ett nationellt mål att minst 50% av allt matavfall ska sorteras ut och behandlas 
biologiskt. Matavfall som samlas in omvandlas till biogas och biogödsel. Biogas kan bl.a. 
användas som drivmedel istället för bensin och diesel. 
 
HUR SORTERAR JAG MATAVFALL? 
Nacka Vatten & Avfall har tillhandahållit startkit till föreningen så att alla medlemmar som              
önskar kan börja sortera matavfall.  
 
Ett startkit innehåller: 

● 1 st påshållare (som monteras under diskbänken) 
● 2 st buntar matavfalls- påsar (ca 1 års förbrukning) 
● 1 st slaskrensare 

 
JAG ÄR ÖVERTYGAD! VAD GÖR JAG NU? 
Från och med onsdag den 20:e mars kommer det vara möjligt att slänga sina sopor i 
matavfallskasunen. Vid varje tillfälle som grovsoprummet är öppet finns det möjlighet för er 
att själva plocka ihop ett startkit från de pallar som står längst in.  
 

DAG ÖPPETTID GROVSOPRUM 

Varje onsdag förutom storhelg 18:00 - 20:00 

Första söndagen i månaden 14:00 - 15:00 

 
 
KAN JAG AVVAKTA MED MATSORTERING? 
Ja, det är inte nödvändigt att börja matsortera nu men tillsammans kan vi bidra till en hållbar                 
framtid och bättre miljö! 
 
  

 



 

HUR FUNGERAR KASUNERNA? 
För att öppna inkastet krävs att du har en bricka. Brickan är densamma som används för att gå 
in i porten. 
 
1. Lägg brickan på kasunens avläsare 
  

 

 
2. När displayen visar  
“Öppna inkast” är luckan olåst 

 

3. Öppna luckan och släng dina sorterade 
sopor i respektive kasun.  

 

  
OM JAG HAR FRÅGOR - VART VÄNDER JAG MIG DÅ? 
Vid frågor om sopor och sophantering finns möjlighet att kontakta föreningens förvaltare 
Caroline Hommerberg genom telefon eller mail. 
 

MAIL TELEFON 

brfagaten@hsb.se 010-442 11 00 

 
 
VAD SKA SLÄNGAS VAR? 
Varje kasun är märkt med färglagd etikett på sidan av framsidan. Etiketten markerar vad som               
kan slängas i kasunen. 
 

 SORTERING HÄR LÄGGER DU... MEN INTE... 

  
 

Tidningar 

● Tidningar 
● Kataloger 
● Reklamblad 
● Broschyrer 
● Skrivpapper 

● Papper med plast 
● Papper med vax 
● Kuvert 
● Papperskassar 
● Post-it-lappar 

  
 
 

Färg - och ofärgat glas 

● Glasburkar 
● Glasflaskor 

● Kapsyler, korkar och 
lock 

● Porslin och keramik 
● Flaskor med pant 
● Glas som ej är 

förpackning 
● Glödlampor och lysrör 

 



 

  
 
 

Plastförpackningar 

● Dunkar 
● Plastburkar och plastflaskor 
● Cellplast och 

plastemballage 
● Köttråg 

● Plast som ej är 
förpackning 

● Plast med rester av 
farligt avfall 

● Farligt avfall 
● Elektronikartiklar 
● Disk-och tandborstar 

  
 
 

Metallförpackningar 

● Aluminiumfolier och 
kapsyler 

● Konservburkar och lock 
● Kaviartuben 
● Värmeljus utan stearin  
● Tomma sprayburkar 

● Kastruller 
● Stekpannor 
● Färgburkar 
● Bestick 
● Värmeljus med stearin  
● Marschaller 

  
 

Pappersförpackningar 

● Mjölk- och flingpaket 
● Mjöl- och sockerpaket 
● Omslagspapper 
● Äggkartong och tom 

toarulle 
● Papperskassar 

● Innerförpackningar  
av plast 

● Tidningar 
● Broschyrer 

 
 

  
 
 

Matavfall 
 

● Bröd, kakor, gryn 
● Frukt, fruktskal 
● Grönsaker 
● Kaffesump  
● Kycklingben 
● Kärnor 
● Pasta, ris 
● Ägg/äggskal 

● Aska 
● Blommor 
● Hundbajspåsar 
● Kaffekapslar 
● Reklam 
● Tuggummi 
● Tops, plåster 

  
 

Restavfall 

● Blöjor 
● Dammsugarpåsar 
● Post-it-lappar 
● Kattsand 
● Kuvert 
● Textilier 

● Förpackningar av  
glas, plast eller metall 

● Farligt avfall 
● Elektronikartiklar 

 
 

 


