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Till alla Intresseföreningens medlemmar, 

Vår sophantering på Elfvinggården har varit en ständigt återkommande fråga på alla 

medlemsmöten under det gångna året. Vid senaste medlemsmötet den 17 januari 2017 beslöts 

därför att styrelsen skulle sammanställa en skrivelse till alla hyresgäster.  

Enligt vår fastighetsskötare finns det inget behov av att begära ytterligare tömningar av 

sopkärlen utomhus. De töms två gånger i veckan. Överfulla sopkärl har förekommit vid 

enstaka tillfällen när entreprenören blivit försenad, men det föranleder inte något behov av 

utökad tömning. När det gäller de sopkärl som finns utomhus är det synnerligen viktigt för 

oss alla att följa de instruktioner som finns om sopsortering av hushållssopor, tidningar, 

matavfall och glas.  

Samma sak gäller för grovsoprummet. Där vi måste sortera soporna. Det finns tydliga 

anvisningar ovanför varje sopkärl om vad som får slängas i respektive kärl. Vi måste hjälpas 

åt att sköta vårt grovsoprum så att det inte medför extra kostnader. Skulle förvaltningen få 

alltför stora kostnader för sophämtningen i grovsoprummet kan det innebära att den här 

förmånen upphör och att vi själva får transportera våra grovsopor, glas och tidningar till 

närmaste allmänna anläggning. 

Vi är helt övertygade om att alla vet hur man ska sortera, och om vi också anstränger oss att 

efterleva reglerna så tror vi att problemen kommer att minska. Vi är övertygade om att vi alla 

här på Elfvinggården vill värna om vår miljö. Så låt oss göra det med respekt för varandra 

och vår närmiljö men även för miljön i stort. 

Intresseföreningens styrelse 

 

SOPKÄRLEN UTOMHUS: 

Tidningar: I detta kärl lägger du tidningar, reklamblad och liknande. Eventuella 

plastemballage tas bort. Släng papperskassen i grovsoprummets kärl för papper – inte i kärlet 

för tidningar. Kuvert läggs i hushållssoporna, klistret orsakar stopp i pappersåtervinningen. 

Glas: Ursköljda flaskor och burkar kastas i respektive kärl för ofärgat/färgat glas. 

Dricksglas, keramik, porslin och liknande kastas kärlet för brännbart i grovsoprummet. 

Hushållssopor: I hushållssoporna slänger du även sådan plast och kartong som inte är 

förpackningar, som till exempel cd-skivor och diskborstar.  

Matavfall: Matavfall är allt som blir över. Till exempel brödkanter, äggskal, frukt- och 

grönsaksrester, samt fisk- och köttrester. Tepåsar, kaffesump och lite hushållspapper går 

också bra. Låt matavfallet rinna av ordentligt innan du lägger det i matavfallspåsen. Läs 

anvisningarna på påsen, där finns tydlig information om vad som gäller. Snus, cigaretter, 

plast, blommor och stearin är inte matavfall. Inte heller ”nedbrytbara” plastpåsar.  

Om kärlen är fulla, prova med sopkärlen på de andra platserna. Det är INTE tillåtet att 

ställa sopor bredvid kärlen! 



GROVSOPRUMMET 

Pappersförpackningar: Platta till och vik ihop kartonger innan du slänger dem i kärlen för 

papper. Här kan du även lägga omslagspapper, papperskassar, pastakartonger och liknande, 

äggkartonger, mjölpåsar, ursköljda mjölk- och juiceförpackningar, toa- och 

hushållspappersrullar, omslagspapper och wellpapp. Allt ska vara tillplattat. Packa mindre 

förpackningar i större, det spar plats, både under diskbänken och i sovrummet. 

Plast: Både hårda och mjuka plastförpackningar ska läggas i grovsoprummet, till exempel 

platspåsar, burkar, dunkar, flaskor och lock. OBS! De ska givetvis vara ursköljda. 

 

Metall: Konservburkar, kaviartuber och aluminiumfolie är exempel på metallförpackningar. 

Även lock och kapsyler av metall är förpackningar, som ska kastas i kärlet för metall. OBS! 

Att de ska sköljas ur innan de kastas. Metallföremål som inte är förpackningar är till exempel 

stekpannor, bestick och plåthinkar, samt marschaller och gravljus. De sorteras som 

grovsopor.  marschaller och gravljus samt stekpannor, bestick och plåthinkar, sorteras som 

grovsopor. Glöm inte att lossa vekhållaren av järn ur värmeljushållaren av aluminium, annars 

sorteras hela hållaren ut med järnet. Då brinner aluminiumet upp i smältverket och kan inte 

återvinnas. 

Brännbart och grovsopor: Här slängs skrymmande sopor som inte kan sorteras i de andra 

kärlen, t ex mindre möbler, mattor etc. Det finns tydliga anslag om vad som får slängas i 

dessa kärl.  

Om kärlen är fulla, vänta tills de har tömts. Det är INTE tillåtet att ställa sopor bredvid 

kärlen! 

 

PRAKTISKA TIPS 
Konservburkar: Öppna burken i båda ändar så kan du platta ut den.  

 

Pappersförpackningar: Packa mindre pappersförpackningar i större. En tom 

mjölkförpackning rymmer minst fem hopvikta. 

 

Matavfall: Låt matavfallet rinna av ordentligt innan du lägger det i komposten eller i 

insamlingen. 

 

Matoljor och matfett: Det är förbjudet att hälla olja och fett i avloppet! Det stelnar på vägen 

till reningsverket och kan orsaka stopp i avloppsledningarna.  

Gör så här istället: 

Liten mängd fett/olja: Torka ur stekpannan med hushållspapper och släng papperet i 

matavfallspåsen eller i hushållssoporna. 

Större mängd fett/olja: Samla oljan/fettet i en pappersförpackning, exempelvis en 

mjölktetraförpackning eller liknande och släng det i hushållssoporna. 

 

Mer information om sophanteringen och vad som inte får slängas i sopkärlen utomhus och i 

grovsoprummet finns på hemsidan: www.elfvinggarden.com/sopor 


