Hemsida - Information till de boende
MILJÖRUMMET
Alskärets samfällighet har från och med 2017 valt att ta ett större miljöansvar och därför bygga ett
MILJÖRUM för att underlätta sortering av hushållssopor för boende i Alskäret.
I det nya miljörummet kommer erbjudas möjlighet att sortera följande sopor:
-

Plast

(hårda och mjuka förpackningar)

-

Glas

(färgat och ofärgat)

-

Metallförpackningar

-

Matavfallsåtervinning

(nya pappåsar finns att hämta i Miljörummet)

-

Övriga hushållssopor

dvs det som inte kan sorteras som plast, glas, metall
och matavfall.

Varje kärl är uppmärkt med vad som kan eller inte kan slängas i det. Är du osäker på hur ditt avfall ska
sorteras? Läs mer här:
-

Kortfattad information från FTI

-

Stora sorteringsguiden

ELSOPOR
I Miljörummet kommer även finnas möjlighet att slänga mindre elsopor, elektronikskrot, batterier och
ljuskällor. Tänk på att inte ställa något på golvet! Styrelsen uppmanar de boende att istället köpa till
tjänsten ”bortforsling” i samband med inköp av nya vitvaror.
Elsopor - ex vitvaror samt TV skärmar - som inte ryms i kärlet får de boende på egen hand
transportera till närmaste återvinningscentral (se vidare under ”Återvinningscentral”).

GROVSOPRUMMET
I samband med byggandet av miljörummet flyttas grovsoprummet till det soprum som ligger vid infarten
till parkeringsdäcket. Här kan de boende slänga tidningar och mindre grovsopor som kan stoppas ner i
något av de fem kärlen.
NOTERA!
Inga grovsopor får ställas på golvet! Sängar, cyklar, bokhyllor, byråer och annat stort som är
skymmande och inte går ner i något kärl, får de boende på egen hand transportera till närmaste
återvinningscentral (se vidare under ”Återvinningscentral”) alternativt invänta beställning av
container (se vidare under ”Container”).

ÅTERVINNINGSCENTRAL

Närmaste återvinningscentral ligger på Boovägen och är öppet 7 dagar i veckan.
För mer information- se länk
http://www.nacka.se/boende-miljo/avfall/lamna/atervinningscentraler/boo-atervinningscentral/

CONTAINER
En gång per år - i samband med gårdsstädning - kommer det att beställa en container där boende i
Alskäret har möjlighet att slänga större skymmande grovsopor.

