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Bostadsrättsföreningen St Eriks Torn har 3 soprum i fastigheten.
Följande regler och information gäller för alla boende i föreningen.

Bredvid port 11/13 hittar du ett soprum med kärl för följande sorterat avfall:
• Tidningar, tidskrifter (EJ kartonger, kuvert, plast och kassar)
• Glas, separeras i klar respektive färgat (EJ porslin, dricksglas, speglar)
• Matavfall, i speciella papperspåsar (Nya påsar finns i soprummen)
• Restavfall, det du kan lägga i soppåsen efter att ha sorterat ut:
farligt avfall, elavfall, grovavfall, förpackningar, tidningar och matavfall
Bredvid port 19 hittar du ett soprum med kärl för följande sorterat avfall:
• Tidningar - tidskrifter (EJ kartonger, kuvert, plast och kassar)
• Glas, separeras i klar respektive färgat (EJ porslin, dricksglas, speglar)
• Matavfall, i speciella papperspåsar (Nya påsar finns i soprummen)
• Plast - Yoghurtburkar, lock, dunkar, sköljmedelsflaskor, diskmedelsflaskor, påsar,
tuber, folie, vakuumförpackningar och frigolit. (EJ leksaker, skivfodral)
• Restavfall, det du kan lägga i soppåsen efter att ha sorterat ut:
farligt avfall, elavfall, grovavfall, förpackningar, tidningar och matavfall
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Mellan soprum 19 och tvättstuga 19 hittar du ett grovsoprum för följande:
• Pappersförpackningar, små kartonger viker du isär eller plattar till, mellanstora
kartonger skär du ner till max storlek 1 x 2 meter och ställer på kant så de tar minst
plats i kärlet. Stora kartonger från exvis soffor, kylskåp eller inredning ska
lämnas på återvinningscentral, förpackningsinsamling eller tas tillbaka till
försäljningsstället.
• Elavfall, Allt som drivs med sladd eller batteri
•

Lampor och ljuskällor
glödlampor, lysrör, lågenergilampor läggs i separat kärl.
Hela lamparmaturer, ledlampor läggs bland elavfallet.

•

IT-, audio- och videoutrustning
som radio, TV, video, dator, mobil, kamera.

•

El- eller batteridrivna produkter
som klockor, leksaker, elvisp, kaffebryggare, mixer, borrmaskin, skruvdragare,
hushållsapparater och verktyg.

•

Ta ur batterier och skruva ur ljuskällor - lägg dessa i separata kärl

•

Vitvaror får inte placeras i grovsoprummet utan ska lämnas till återvinnings- central eller tas tillbaka till försäljningsstället

• Grovsopor, det av lite större storlek som inte får plats i de övriga kärlen. Montera
isär möbler och andra större objekt.
• Farligt avfall, stora kartonger, byggavfall, färgburkar, trädgårdsavfall, kläder
och textilier, vitvaror och annat större elavfall får inte läggas bland grovsoporna - detta ska lämnas på återvinningscentral.
Läs mer om sop och avfallshantering på följande hemsidor:
Stockholm Vatten & Avfall
Förpacknings & tidningsinsamlingen
Sveriges avfallsportal

www.svoa.se
www.ftiab.se
www.sopor.nu
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Farligt avfall får inte blandas med vanligt avfall & återvinning. Det hanteras separat
på ett kontrollerat sätt via särskild insamling vid bland annat återvinningscentral, miljöstation eller mobil insamling. Apoteken hanterar överbliven medicin.
Din närmsta återvinningscentral:
• Roslagstulls Återbruk, Cederdalsgatan 7, 113 47 Stockholm
• Bromma Återvinningscentral, Linta Gårdsväg 16, 168 74 Bromma
Din närmsta miljöstation:
• Preem Kungsholmen, Norr Mälarstrand 31, 112 20 Stockholm
Mobil insamling farligt avfall i din närhet:
• Polhemsgatan 60 - vid återvinningsstationen
Tidtabell 2021 Mobil Insamling Polhemsgatan 60
Onsdag 5 maj, 18.00–18.30
Söndag 23 maj, 13.30–14.30
Tisdag 7 september, 19.30–20.00
Söndag 26 september, 13.30–14.30
Onsdag 17 november, 18.00–18.30
Söndag 21 november, 13.30–14.30

