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Hushållsavfall 
Med hushållsavfall menar vi det som blir över när vi sorterat bort sådant som bör återvinnas 

eller är farligt Hushållsavfall samlas upp av sopbilen och skickas till förbränning och blir till 

el eller fjärrvärme. Förpacka dina hushållssopor i väl tillknuten förpackning. 

 

Matavfall 
Från den 1 april 2017 har vi möjlighet att källsortera matavfall. Matavfall lämnas i före detta 

grovsoprummet vid port 42. Matavfallet packas i bruna pappåsar, vilka tillhandahålls av 

föreningen. 

 

Elavfall, Glödlampor/övriga lampor sam batterier 
Allt med sladd och/eller batteri. Elavfall betraktas om ett farligt avfall som ofta innehåller 

tungmetaller. Inget elavfall får läggas i soppåsen. Allt elavfall ska samlas in separat. I 

grovsoprummen vid entréerna 40 och 46 finns behållare för elavfall. Där finns också behållare 

för insamling av lampor och batterier. 

 

Farligt avfall 
Farligt avfall är markerade med kemikalieinspektionens orange symboler. Farligt avfall 

samlar kommunen in separat så att det kan gå till destruktion på ett säkert sätt. Även små 

mängder som kommer ut i naturen gör stor skada. På en del bensinstationer finns 

miljöstationer där du kan lämna farligt avfall. Matolja ska inte slängas i våra sopnedkast eller 

lämnas i våra grovsoprum Du kan också lämna farligt avfall till Solna kommuns miljöbil. Läs 

mer på:  www.solna.se/sv/boende-miljo/avfall-atervinning/sortera-lamna-avfall/ 

 

Grovavfall 
Sådant som vi vill göra oss av med och som är för stort för soppåsen eller inte är brännbart. 

 

Om du lämnar kartonger eller andra förpackningar i sopbehållaren – tänk då på att fälla ihop 

dessa. Vi betalar för volym, ju fler stora kartonger som inte är ihopslagna – desto dyrare blir 

det för föreningen.  

 

Våra grovsoprum är inte till för att fyllas vid flytt eller ombyggnation av lägenheten. Möbler, 

inredning, bildelar, vitvaror och byggnadsmaterial lämnas till kommunens återvinningscentral 

Kvarnkullen:  www.sorab.se/hushall/atervinningscentraler/kvarnkullen-avc-sundbyberg/ 

Vid föreningens gemensamma vårstädning finns möjlighet att lämna grovsopor i den inhyrda 
containern. 
 

Förpackningar 
Förpackningar av glas, metall, plast eller papper kan lämnas till återvinning (stationer finns 

vid Motorborgen och vid Gyllene porten). 

 

Tidningar 
I våra uppsamlingsbehållare för tidningar kan du också lämna broschyrer och kataloger, 

böcker med mjuk pärm (pocketböcker), kollegieblock (spiralen kn vara kvar men ta bort 

kartongen), kopierings- och skrivarpapper, vecko/månadstidningar, ritpapper och reklamblad. 
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