
 

Det ska vara lätt att sortera avfallet rätt 

Vår bostadsrättsförening har som mål en hållbar avfallshantering vilket innebär att: 
- minimera miljöpåverkan, 
- minska kostnaderna samt 
- säkra väl fungerande sophus. 
 
För att uppnå målen har bl.a. detta informationsblad tagits fram. Syftet är att det ska vara lätt att 
sortera rätt och vi ska sträva efter att minska mängden avfall. 
 
Var ska olika typer av avfall lämnas? 

På föreningens webbplats www.sollentunahus2.se/ under Områdesinformation finns information 
om avfallshanteringen (Sophanteringen). 
 
På SEOM:s webbplats finns information om hur olika typer av avfall ska sorteras: 
www.seom.se/avfall-och-atervinning/dinsophamtning/   
 
Se även www.sopor.nu/ för mer information om hur olika typer av avfall ska återvinnas.   

Inom föreningen 

I föreningens sophus 
I våra tre sophus finns kärl för matavfall och restavfall och för förpackningar av plast, papper 
och metall. Allt vi lämnar där återvinns. Matavfallet blir fordonsbränsle och gödsel, restavfallet 
går till energiåtervinning, främst fjärrvärme och el. Förpackningarna går till materialåtervinning. 
I ett av sophusen finns även behållare för glödlampor och batterier.  
 
Det som inte är förpackningar t.ex. trasiga vattenkannor, leksaker, spikar etc. ska lämnas i 
containern för grovsopor eller till den mobila återvinningscentralen. 
 

• Viktigt att platta till pappersförpackningar innan de slängs i kärlet för 
pappersförpackningar. Stora kartonger och transportförpackningar lämnas med fördel på 
återvinningsstationen vid Skogstorpsvägen/Hedvigsdalsvägen. 

 
Utanför föreningens sophus på Skogstorpsvägen  

• Vitvaror som kyl- och frysskåp, spis, diskmaskin, tvättmaskin hämtas avgiftsfritt av 
avfallsentreprenören. Kontakta SEOM tel.: 08-623 88 00 och gör upp om hämtning. Ställ 
sedan ut din kyl/frys etc. vid soprummet med tydlig märkning om vem du är som lämnat 
den och när den skall hämtas. 

Containrar på Skogstorpsvägen 
• I vår låsta grovsopscontainer slängs kasserade husgeråd, möbler, pulkor, cyklar, mattor 

etc men inte farligt avfall. Fyll inte containern med sådant som kan gå till i återvinning. 
Trädgårdsavfall får inte läggas i grovsopscontainern.  

• I den låsta trädgårdscontainern som finns här från mitten av maj – mitten av september 
skall endast trädgårdsavfall (inte jord, sten, stubbar), utan påsar eller säckar läggas.  

• Human Bridge har en container för kläder, textilier och skor i området. 

http://www.sollentunahus2.se/
http://www.seom.se/avfall-och-atervinning/dinsophamtning/
http://www.sopor.nu/


Utanför föreningen 

Vid korsningen Skogstorpsvägen/Hedvigsdalsvägen 
På återvinningsstationen i korsningen Skogstorpsvägen/Hedvigsdalsvägen kan flera av de 
fraktioner som vi har i soprummen också lämnas. Lämna så mycket som möjligt här, särskilt 
stora pappersförpackningar och andra skrymmande förpackningar – det leder till minskade 
kostnader för vår sophantering i föreningen. Fraktioner som kan lämnas uppe i korsningen är: 

• Glasförpackningar (färgat och ofärgat).  Övrigt glas lämnas till mobila 
återvinningscentralen (ÅVC) 

• Pappersförpackningar (stora kartonger som plattas ihop innan de läggs i behållaren) 
• Plastförpackningar, inklusive frigolit. 
• Metallförpackningar 
• Tidningar 
• Kläder, textilier, skor etc. (hela och trasiga). Ansvariga är Emmaus. 

Mobila återvinningscentralen (ÅVC) på parkeringen vid Silverdals blommor 
• Den mobila ÅVC:en kommer regelbundet, ca en gång i månaden, till parkeringen vid 

Silverdals blommor. Här lämnas bl a farligt avfall t.ex. färg, kemikalier, nagellack och 
elektriska produkter som TV-apparater, datorer och kaffebryggare. 

• Tidtabell se: www.seom.se/globalassets/avfall/dokument/mobilavc_2021_turlista_v4.pdf 
 

Hagbytippen eller Smedby återvinningscentral 
• Alla typer av avfall kan lämnas på dessa ställen samt större avfallsprodukter som t.ex. 

bildäck, möbler, badkar, jord, sten, träd och stubbar. 
• Öppettider och mer information se: www.sorab.se/anlaggningar/hagby/ och 

www.sorab.se/hushall/vara-anlaggningar/smedby-avc-upplands-vasby/ 
  

Att tänka på 

• Sortera ut matavfallet, lägg i brun papperspåse som finns att hämta i de tre sophusen. 
• Föreningen betalar fyra gånger mer per kg för övrigt hushållsavfall än för matavfall. 

Genom att sortera matavfall kan vi tillsammans minska föreningens kostnader, se 
www.seom.se/avfall-och-atervinning/priser-och-villkor/  

• Ta reda på matrester, frys in etc. för att minska matsvinnet se www.sopor.nu/minska-ditt-
avfall/inspiration/minska-matavfallet/  

• En hållbar avfallshantering börjar när man planerar sina inköp - köpa nytt eller begagnat, 
dela eller byta med varandra. Vid inköp kan man också välja varor utan, eller med mindre 
emballage. 

 
Via föreningens Facebook-grupp Brf Sollentunahus 2 kan vi alla sprida information och lämna 
tips till varandra. 
 
Sist men inte minst 

För att minska problemen med stopp i avloppen ska: 
 

• Inget matfett ska hällas ut i avloppet. Torka upp fettet i stekpannan med hushållspapper. 
Vid större mängder - samla fettet i en petflaska med hjälp av en specialtratt som finns att 
hämta på expeditionen. Lämna flaskan med fettet bland övrigt hushållsavfall. 

• Endast toapapper, kiss och bajs spolas ned i toaletten. 

http://www.seom.se/globalassets/avfall/dokument/mobilavc_2021_turlista_v4.pdf
http://www.sorab.se/anlaggningar/hagby/
http://www.sorab.se/hushall/vara-anlaggningar/smedby-avc-upplands-vasby
http://www.seom.se/avfall-och-atervinning/priser-och-villkor/
http://www.sopor.nu/minska-ditt-avfall/inspiration/minska-matavfallet/
http://www.sopor.nu/minska-ditt-avfall/inspiration/minska-matavfallet/

