HSB Brf Nordmannen
Sophanteringen …
•

•
•
•
•
•
•
•

Det finns 5 soprum med sopkärl för hushållssopor (två styck i varje soprum), kartong och papper (en av varje i
samtliga soprum), glas (färgat o ofärgat), metall och hårdplast (soprum 1 och 3) samt en holk för uttjänta batterier
(endast i soprum 3).
Många gånger hittar man hela kartonger i kärlen. ‘Platta till’ innan ni slänger! Stora kartonger klipps itu. För
vinförpackningar gäller att alltid ta ut påse och plasthandtag och platta sedan till kartongen! Släng påsen bland
övriga sopor och plast i hårdplastkärlet!
Kartonger som inte kastats i sopkärlet för kartonger kommer att ligga kvar på marken eftersom Renhållningsverket
endast tömmer kärlen! Har du lämnat dina kartonger på marken, var vänlig uppsök något av de övriga fyra
soprummen eller ta hem igen tills utrymme finns.
Ofta är kärlen så fulla att locket står på glänt. Locken ska alltid vara helt stängda! Sopor lockar till sig skadedjur.
Uppsök något av de övriga fyra soprummen.
Ibland ser man påsar och annat bredvid kärlen. Ställ aldrig något bredvid kärlen!
För tidningar, papper och livsmedelsförpackningar har vi en särskild container (se nedan). Tänk bara på att inte
kasta dem i plastpåsar.
Vi vill inte ha grovsopor i soprummen. Dem får du kasta i en särskild container eller köra till tippen.
Det finns information om vad som får slängas i respektive kärl. Följ dessa anvisningar!

Trädgårdsbingen…
•

•
•
•
•

Vårt trädgårdsavfall kastar vi i utrymmet på parkeringen vid Östra Linerovägen.
Julgranar (o dyl) som slängs i bingen ska vara kvistade.
Det är bara trädgårdsavfall som får slängas i bingen – inga krukor eller plastpåsar!
Styrelsen tror att utomstående då och då använder sig av vår binge. Vi vill uppmana alla boende att vara
observanta. Är ni osäkra, fråga vederbörande om han/hon bor i föreningen. Ser ni någon med bil som tömmer ta
gärna bilnumret och lämna det till vicevärden eller någon i styrelsen.
Trädgårdsbingen töms efter behov och kostnaden är drygt 2.500 kr för varje tömning.

Container…
•

•
•

Containern brukar finnas uppställd på parkeringen vid föreningslokalen en gång om året, på våren.
Containern är inte avsedd flyttstädning. För mer omfattande städning finns Gastelyckan på nära håll.
Kemikalier och elektronik får inte slängas i containern.

Övrigt…
•
•

•
•

Gamla obrukbara cyklar ska inte stå i cykelskjulen och skräpa, utan passar bäst på Gastelyckans
återvinningsstation.
Vitvaror: Leverantören av nya vitvaror har numera ansvar för att forsla bort de utbytta. Alternativ: Lunds
renhållningsverk (tel: 046 355391) hämtar vitvaror mot en avgift.
Elektronikskrot: TV, dammsugare, hårtorkar, datorer, bilbatterier, mm skall lämnas till återvinningsstationen på
Gastelyckan. Följ länken http://www.sysav.se/Templates/avc.aspx?id=366 för mer info.
Textilier kan lämnas i containrar som finns utställda runt om i kommunen, bland annat vid Linero centrum.

