
Information från Brf Smaragden 

Favorit i repris – Sophantering 
 
Föreningens ordinarie kostnader för sophanteringen var 632 000 kr år 2015, alltså c:a 1600 per hushåll. Dessa 
kostnader förutsätter att vi sorterar våra sopor på rätt sätt, men varje gång något otillåtet ligger i soporna (ex. 
byggavfall i grovsoporna), ligger på fel plats (ex. plastleksaker bland förpackningarna) eller kastas på fel sätt (ex 
wellpappkartonger som inte är brutna) ökar kostnaderna p.g.a.  höga straffavgifter.   
Sopor som hanteras fel är också en återkommande källa till irritation hos oss liksom i många andra 
bostadsrättsföreningar. Styrelsen vill inte agera ”Soptalibaner” och jaga sopsyndare, medlemmarna måste 
själva se till att det blir rätt sorterat och snyggt i soprummen.  Rätt genomförd sopsortering gör alltså att 
föreningens kostnader för sophantering minskar.  Det bidrar också till att minska energislöseriet i samhället. 
 

Så här gör man med sina sopor 
 
Hushållssopor. Läggs i påsar som knyts ihop. Kärl finns mellan Oringen 1 och 8A, på parkeringen mellan 11 och 
12, på parkeringen vid 18 – 22, samt mellan 26 och 27.  
 
Källsortering – förpackningsåtervinning. Källsorteringshus finns  mellan Oringen 1 och 8A, vid Oringen 20, 
samt mellan 26 och 27. Behållare för glasförpackningar finns vid Oringen 18 - 20 och vid 11 - 12, i anslutning till 
kärlen för hushållssopor. 
I källsorteringshusen finns behållare för metall, plast (mjuk och hård, även cellplast), pappersförpackningar, 
annat papper (tidningar, broschyrer, skrivarpapper mm), samt wellpapp. Lägg inte klisterpapper (kuvert, 
postit-lappar mm) bland tidningarna. Rengör förpackningar som innehåller kladdiga matrester. 
Källsorteringsrummen ser ofta slabbiga ut p.g.a. att behållarna överfylls, komprimera förpackningarna så får vi 
plats för mer. 
Mer information om källsortering kan du få ex. på hemsidan för Förpacknings och Tidningsinsamlingen.  
 
Grovsopor, elavfall. Det finns 2 soprum för grovsopor. Där, liksom i andra soprum, får man inte ställa 
byggavfall (typ väggdelar och golvmaterial). Ej heller farligt avfall (se nedan). Däremot får man lämna möbler, 
kyl/frysskåp, spisar, disk- och tvättmaskiner, datorer, bildskärmar, skrivare, TV och radio, belysningsarmaturer, 
dammsugare m m. I stort sett allt som har sladd. Glödlampor och lysrör läggs i särskilda behållare. Där finns 
även holkar för uttjänta batterier. Elreturskåp finns även hos Coop Orminge, vid burkreturapparaterna. När du 
köper ny utrustning, be gärna leverantören ta med din gamla utrustning.  
 
Byggavfall. Skuru Återvinningscentral (Gamla Landsvägen 125) tar emot trä, ris, metall m.m. Tyngre byggavfall 
forslas till Sita vid Kovikstippen. Det finns också företag som hämtar dina byggsopor mot ersättning.  
 
Farligt avfall ex. målarburkar, färgrester, bildelar, bilbatterier, lösningsmedel kemikalier etc får inte läggas i 
soppåsen och absolut inte hällas i avloppen. Sådant lämnar du avgiftsfritt hos Skuru återvinningscentral eller 
OK/Q8:s miljöstation vid Skvaltan/Nacka Forum. Kan också lämnas hos Nacka Kommuns mobila 
avfallsinsamling i Orminge centrum, vid Willys parkering, tider onsdagar 9 mars, 4 maj, 7 september, och 9 
november 
 
En fullständig förteckning om hur dina sopor skall sorteras hittar du exempelvis på  Stockholm Vattens 
hemsida. Mer information finns också på Nacka Kommuns sopsida    
 
OBS ! Sopor från fritidshus eller från andra boenden får inte lämnas i föreningens soprum/tunnor ! 

Hemsidan 
Ni vet väl om att föreningen har en hemsida (www.brfsmaragden.se)? Hemsidan uppdateras regelbundet och 
vi hoppas att ni besöker den ofta. Styrelsen är också tacksam för kommentarer och tips om nya inlägg och 
funktioner från er.  Maila era förslag  till info@brfsmaragden.se 
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http://www.ftiab.se/index.html
http://www.nacka.se/web/bo_bygga/avfall/inlamning/mobilmiljostation/Sidor/default.aspx
http://www.nacka.se/web/bo_bygga/avfall/inlamning/mobilmiljostation/Sidor/default.aspx
http://www.stockholmvatten.se/avfall-och-atervinning/sortera-dina-sopor/sorteringsguiden/
http://www.nacka.se/WEB/BO_BYGGA/AVFALL/INLAMNING/Sidor/default.aspx
http://www.brfsmaragden.se/

