Alskärets nya miljörum – snart komplett!
Under nästa vecka (v.11) kommer de sista kärlen för sortering att
installeras i det nya miljörummet.
- 2 stora kärl för enbart plastförpackningar (mjuka och hårda)
- 1 kärl för metall
- 1 kärl för vitt glas
- 1 kärl för färgat glas
För att få plats med de nya kärlen kommer vi samtidigt att ta bort två av kärlen för hushållsopor (11
kärl blir 9 st). Mätningar visar att detta ska vara möjligt.

PLAST!

GLAS +
METALL
Kärlen för plast kommer att placeras till höger om kärlet med elavfall. Det är viktigt att inga
osorterade hushållsopor slängs i dessa kärl i fortsättningen!
Kärlen för glas och metall placeras direkt innan för dörren, mitt emot kärlet med elavfall.
Vill du veta mer om hur du ska sortera dina sopor kan du läsa mer på Alskärets hemsida:
www.alskaret.se/praktiskt/hushållssopor.html

Sorteringsförslag – plast, glas och metall
Det finns två alternativ - antingen slänga löpande eller någon form av ”mellanlagring” i hemmet
(tänk på att alla förpackningar måste sköljas ur (ej diskas) för att undvika dålig lukt).
Alla förpackningar kan med fördel läggas i samma påse och sorteras på plats i miljörummet.
Vid mellanlagring i hemmet följer här några exempel på tänkbara lösningar:





De flesta nyare kök har utdragbart diskbänkssåp som redan är förberett för sortering (bild 1).
Antingen sorteras alla förpackningar var för sig eller läggs allt i samma påse och sorteras på plats
i miljörummet.
IKEA har lösningar som även fungerar att installera i diskbänksskåp med dörr (bild2).
Alla förpackningar läggs i samma påse och sorteras på plats i miljörummet.
Ställ in en vanlig papperskasse i diskbänksskåpet, samla alla förpackningar i den och sortera på
plats i miljörummet.
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Elavfall – vad gäller??
Allt som har sladd eller drivs med batteri räknas som elavfall!
Från den 1 oktober 2015 måste butiker som säljer elutrustning också ta emot uttjänta elprodukter.



I mindre butiker kan du lämna ditt elavfall när du köper en ny liknande produkt.
Större butiker som säljer konsumentelektronik tar emot all typ av småelektronik, även när du
inte köper något nytt.

Elavfall och grovsopor – Förtydligande
Som tidigare har påtalats får INGA grovsopor ställas på golvet bredvid kärlen dvs alla grovsopor ska
läggas i kärlen. Inga sängar, byråer, cyklar eller annat skrymmande får numera slängas i
grovsoprummet.
Detta gäller även för elavfall – INGET elavfall får ställas på golvet, allt ska läggas i kärlet!
Tidigare ställdes gamla tjock-TV samt tjocka datorskärmar på golvet men då det inte finns så många
sådana kvar kan även dessa läggas i kärlet.
Detta medför att de boende på egen hand får ombesörja bortforsling av uttjänta disk- och
tvättmaskiner samt kylar och frysar. I de flesta fall kan återförsäljare, vid leverans av ny vitvara, ta
med sig med sig den gamla vitvaran tillbaka.
Ett annat alternativ är att åka iväg med dina skrymmande grovsopor och elavfall till Boo ÅVC
(Boovägen 30) - bara 5 min från Norrholmsvägen. För mer info, se Nacka kommun
http://www.nacka.se/boende-miljo/avfall/lamna/atervinningscentraler/boo-atervinningscentral/

Mer information om sortering av sopor
Du hittar mer information om hantering av grovsopor på Alskärets hemsida:
www.alskaret.se/praktiskt/grovsoprummet.html
Vid frågor eller problem med bortforsling av vitvaror – kontakta Styrelsen så löser vi det tillsammans!
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