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Vi har många olika typer av avfall i hushållen; restavfall, matavfall, förpackningar, farligt avfall osv. 
Det kan vara svårt att veta hur de olika fraktionerna ska sorteras och var det ska lämnas. För att underlätta 
hanteringen och sorteringen har vi sammanställt de vanligaste avfallstyperna och hur de ska sorteras. 
 
Soprum 
I vår förening har varje hus ett soprum. I soprummen finns gröna kärl avsedda för restavfall och bruna kärl 
avsedda för matavfall.  
 
Restavfallet ska förpackas i plastpåsar och stängda plastpåsar läggas i de gröna kärlen.  
Matavfallet ska läggas i bruna pappåsar från Sollentuna Energi. Påsarna finns i soprummen. Inga 
plastpåsar får läggas i de bruna kärlen! Felsorterat avfall och fel påsar ger upphov till avvikelserapporter 
och kan leda till omställning av abonnemanget, vilket i sin tur ger ökade kostnader för oss. 
Ljuskällor: glödlampor och lågenergilampor utan förpackning (trasiga kan läggas i förpackning) 
Lysrör: utan förpackning (trasiga kan läggas i förpackning) 
Småbatterier  
 
Kartonger eller annat avfall/material får inte läggas på golvet i soprummen eller återvinninggsrummen. 
Sophämtarna måste ha fria golvytor för att kunna hämta kärlen. Om golvet är belamrat av avfall hämtas 
inte soporna och vi måste eventuellt beställa budad hämtning mot extra avgifter.  
 
Återvinningsrum 
Det finns två återvinningsrum i huset vid Johannesbergsplan. Där finns kärl för  
Tidningar/returpapper 
Pappersförpackningar: mindre wellpappskartonger; rena och tillplattade 
Hårda och mjuka plastförpackningar: t.ex. plastflaskor, burkar, frigolit mm 
Glasförpackningar: t.ex. flaskor och burkar 
Metallförpackningar: t.ex. konservburkar och tuber 
 
Endast material som finns på instruktionerna i återvinningsrummen får läggas i kärlen. Felsortering kan 
leda till extra sorteringsavgifter.  
 
Återvinningscentral och Miljöbilen 
Övrigt avfall såsom elavfall, färgrester, kemikalier, stora kartonger och stora frigolitbitar, spegelglas, 
hushållsglas, porslin, stekpannor, kastruller, växter, julgranar, möbler, byggmaterial mm., ska var och en 
lämna till Återvinningscentralen, se www.sorab.se för mer information. Farligt avfall och mindre elavfall 
kan även lämnas till Miljöbilen, se www.sollentunaenergi.se för mer information. 
 
Hagby Återvinningscentral 
Adress: Frestavägen 10, Täby 
Via E4: följ E4 norrut mot Uppsala. Sväng av vid trafikplats Häggvik och följ skyltar mot Täby Kyrkby. Åk 
på Norrortsleden ca 6 km, följ skyltar mot Hagby Återvinningsanläggning. Kör rakt på in på Frestavägen i 
rondell efter avfart. Hagby-anläggningen finns på din vänstra sida efter ca 700 m. 
 
Kom ihåg att varje bostadsrättsägare är ansvarig för att hantera sitt avfall på rätt sätt!  
 
Felaktigt hanterat avfall kan snabbt höja föreningens kostnader och därmed våra avgifter. Det försämrar 
även möjligheten att återvinna materialet.  
 
Så för allas skull – sortera rätt! 
 
 
Med vänliga hälsningar 
Styrelsen 

http://www.sorab.se/
http://www.sollentunaenergi.se/
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Gods/vara 

 

Bild på 
varan 

Så här gör jag 

Metallförpack-
ningar 

 

Återvinningsrummen 
Metallförpackningar  
Förpackningarna ska vara rena.  
Annan metall än förpackningar ska lämnas till 
Återvinningscentralen  
www.sorab.se 

Annan metall 
 

   

Återvinningscentralen 
www.sorab.se 

Glasburkar 

 

Återvinningsrummen 
Glasåtervinning: ofärgat/ resp. färgat glas. 
Förpackningen ska vara ren, locken avtagna och sorterade (i 
detta fall som metall).  

Glasflaskor 

 

Återvinningsrummen 
Glasåtervinning: ofärgat/ resp. färgat glas. 
Förpackningen ska vara ren, kapsyler borttagna och 
sorterade. 

Dricksglas 
fönsterglas 
speglar mm  

 

Återvinningscentralen 
www.sorab.se 
Får ej läggas i glasåtervinning,  
Anledning, ingen förpackning   

Porslin 
stengods,tallrikar 
muggar 
 

 

 
Återvinningscentralen 
www.sorab.se 
 
 

Toner-kassetter 

 

De flesta tonerkassetter som används har en 
returetikett och kan skickas tillbaka till distributören.  
De kan också lämnas till Återvinningscentralen 
 www.sorab.se 

Glödlampa/ 
Lågenergi-lampa 
/lysrör 

 

Läggs i rätt behållare i Soprummen, 
Margreteborgsv. 17 och 21 samt 
Johannesbergsplan 2 
Kan också lämnas till Återvinningscentralen 
www.sorab.se  eller till Miljöbilen 
www.sollentunaenergi.se  

Små batterier 

 

Batterier och knappcellsbatterier läggs i särskild 
behållare i Soprummen, Margreteborgsv. 17 och 
21 samt Johannesbergsplan 2 (ej bilbatterier) 

Kataloger / 
tidningar / 
kontorspapper  

 

 
Återvinningsrummen  
Ska lämnas i behållare för tidningspapper 

http://www.sorab.se/
http://www.sorab.se/
http://www.google.se/imgres?imgurl=http://livingdeluxe.blogg.se/images/2010/glasburkar-granit_114942111.jpg&imgrefurl=http://livingdeluxe.blogg.se/category/inredning.html&usg=__FgYmJivX6_tIjbNutvEpHOpcIcY=&h=400&w=400&sz=19&hl=sv&start=15&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=Xyq6mIH-csMXjM:&tbnh=124&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3Dglasburkar%2B%25C3%25A5tervinning%26um%3D1%26hl%3Dsv%26sa%3DN%26rlz%3D1T4ADBR_svSE246SE246%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1
http://www.sorab.se/
http://www.sorab.se/
http://www.sorab.se/
http://www.sorab.se/
http://www.sollentunaenergi.se/
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varan 
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Läkemedel 
 

 

Apoteken 
Läkemedel och kanyler lämnas till ett Apotek.  
Får inte läggas i sopor eller i återvinning! 

 
Kartong och 
pappersför-
packningar 

 

Återvinningsrummen  
Förpackningar ska var rena, vikas ihop och plattas till.  
Stora kartonger lämnas till 
Återvinningscentralen 
www.sorab.se 

Hårda och mjuka 
plast-
förpackningar 
inkl. mindre 
frigolit  

Återvinningsrummen  
Lämnas i behållare för Hårda och mjuka 
plastförpackningar. 
Ska vara rena. 
 

Diverse 
plastmaterial 

  

Återvinningscentralen Diverse plastmaterial som 
inte är förpackningar  
www.sorab.se 

Farligt avfall 
- färgrester 
- oljor, limmer 
- byggavfall 
- datorer,skrivare 
- andra elektriska 
maskiner och 
elektronik 
 

 

 

 

Lämnas till Återvinningscentralen 
www.sorab.se 

Eller Miljöbilen 

www.sollentunaenergi.se  

Matavfall 
- matrester 
- skaldjur 
- frukt- och 
grönsaksrester 
- snittblommor 
- kött- och fiskrens  
- kaffefilter 
- tepåsar av papper  

 

 

 

Lämnas i kärlet för Matavfall i soprummen.  

Endast papperspåsar från Sollentuna Energi i bruna 
kärlen! 

OBS! Inga plastpåsar i bruna kärlen. Se 
instruktioner på påsen. 

Grovavfall 
- möbler 
- stora kartonger 
- stora frigolit 
- byggavfall mm 
 

 

 

Lämnas till Återvinningscentralen 
www.sorab.se 

 
 

http://www.sorab.se/
http://www.sorab.se/
http://www.sorab.se/
http://www.sollentunaenergi.se/
http://www.sorab.se/

