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Sopor i Centrum 
 Nummer 2, april 2022    
 Redaktör: Bo Persson,  it@brfjakob.se    
 

Innehåll:  Soputrymmen (sid 2) 
 
 Sopor (sid 3) 

 
Sopsortering (sid 4) 
 

 
 
 
 
 
 

Ordning och reda i soprum! 
 
Detta är en uppgradering av informationen från 
2020 om var och hur vi ska lämna våra sopor. 
 
Styrelsen har tagit ett beslut om att starta ett 
projekt som ska förbättra ordningen i våra soprum. 
Det är framför allt återvinningen vid södra gården 

som det är problem med. Förutom felsortering viks inte kartonger ihop och grovavfall ställs på golvet 
i stället för att lämnas direkt till grovavfallsbilen som kommer var fjärde onsdag.  
 
Men det finns annat vi måste få ordning på också. Det förekommer till exempel att sopor slängs i 
sopnedkasten utan att det förvaras i stängd påse. Du som boende i Brf Jakob kan säkert bidra med 
andra exempel som gör de otrivsamt för oss alla. 
 
Därför efterlyser styrelsen intresserade personer i föreningen som har synpunkter och idéer om vad 
vi kan göra och som vill hjälpa till med bevakning och information. 
 
Styrelsen har dessutom tagit ett beslut om att aktivera kameran i södra återvinningen för att lättare 
komma i kontakt med de personer som inte kan eller vill följa reglerna. 
 
Kameraövervakning bestäms av regler i Dataskyddsförordningen (GDPR) och bevakas av 
Integritetsmyndigheten (IMY). Se mer information på föreningens hemsida 
www.brfjakob.se/kameraovervakning 
 

Är du intresserad av att ingå i en grupp boende som har koll på soprum och 
hjälper grannar som har problem? 
 

Kom till föreningslokalen måndagen den 4 april 2022 kl 18.30 eller 
ring till styrelsens telefon 076 816 43 13 och anmäl ditt intresse. 

SPARA
! 
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Soputrymmen 

 
Askkoppar 

Använd utställda askkoppar på gården eller 
ta med släckta fimpar hem. 
 

Asktunna 

Används för att bli av med askan när du 
grillar på gården. 
 

Grovavfallsbil 

En bil står uppställd utanför återvinningen 
på Ynglingavägen 21 var fjärde vecka kl 
19.00 – 19.20 och tar emot grovsopor. 
 

Görvälns återvinningscentral 

Byggsopor, däck och bilbatterier måste 
lämnas på Görvälns återvinningscentral. 
Större sopor lämnas med fördel också där 
för att hålla ner kostnaderna för 
grovsoprummet. 
Det är gratis för privatpersoner att lämna 
sopor på Görvälns återvinningscentral. 
 
Öppettider: 
Måndag – Torsdag 12.00 – 20.00 
Fredag – Lördag     09.00 – 16.00 
Söndag            Stängt 
 

Matavfall 

Soprum för matavfall finns på Allmogevägen 
3 och 20 med ingång från gården. Dörr 
öppnas med lägenhetsnyckel eller 
servicenyckel. 
Påsar för matavfall hämtas i soprummet 
eller i kommunens Servicecenter. 
 

Papperskorgar 

Papperskorgarna på gården är bara till för 
mindre skräp. 
Vid picknick på gården ska sopor tas med, 
sorteras och lämnas i lämpligt soputrymme.  
 
 
 
 

 

Sopnedkast 

Används för att kasta restavfall (brännbart) i 
väl tillslutna påsar. De tunnaste soppåsarna 
i plast som säljs på rulle är tyvärr lite väl 
tunna och klarar inte alltid en färd på fem 
våningar. Välj helst en kraftigare variant. 
Släng inget som kan fastna i röret, t ex 
pizzakartonger. En hopvikt kartong kan 
vecklas ut på väg ner och fastna och orsaka 
stopp. 
 

Återvinning Allmogevägen 3 

Återvinningsrummen finns på Allmogevägen 
3 med ingång från gården. Dörren öppnas 
med port-tag. 
 
Här får bara tidningar/papper och 
förpackningar av glas, metall, plast och 
papper lämnas.   
 
Kartonger med frigolit och annan plast 
måste tömmas och sorteras. 
 
Vik ihop kartonger så att de tar så liten 
plats som möjligt. 
 
Öppettider: 
Varje dag 07.00 – 20.00 
 

Återvinning Ynglingavägen 21 

Här lämnas tidningar/papper och 
förpackningar av glas, metall, plast och 
papper. 
För alla boende i Brf Jakob och Brf 
Ynglingen finns också kärl för lampor, 
batterier (ej bilbatterier), elavfall och mindre 
grovavfall och ett skåp för miljöfarligt avfall.   
Återvinningsrummet finns i garaget med 
ingång från trottoaren.   
Bara sopor från det egna hushållet får 
lämnas här. 
 
Öppettider: 
Varje dag 07.00 – 20.00 
 
Ställ inget på golvet eller utanför 
dörrarna! 
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Sopor 
 

Batterier 
Lämnas i kärl i ÅV, Ynglingavägen 21 
Bilbatterier måste lämnas på Görvälns 
återvinningscentral. 
 

Byggavfall 
Avfall som uppkommer vid renovering 
måste lämnas på Görvälns återvinnings-
central och får inte lämnas i kärl för 
grovavfall. 
 

Däck 
Lämnas på Görvälns återvinningscentral. 
 

Ej brännbart 
Förpackningar i glas och metall lämnas i 
kärl för förpackningar i återvinningsrum.  
Allt annat lämnas i kärl för grovavfall om det 
får plats annars till grovavfallsbilen eller på 
Görvälns återvinningscentral. 
 

Elavfall 
Hit räknas allt med sladd, batteri eller 
lampa. Lämnas i kärl för elavfall i 
återvinningsrum på Ynglingavägen 21. 
 

Farligt avfall 
Produkter och vätskor som är skadligt för 
människa, djur och miljö. Exempel: 
målarfärger, lösningsmedel, lim, linolja, 
fläckborttagningsmedel, hårspray etc ställs 
utanför skåpet inne i återvinningen 
Ynglingavägen 21.  
Tomma förpackningar som innehållit farliga 
ämnen kan lämnas i kärl för förpackningar 
eller på Görvälns återvinningscentral. 
 

Förpackningar 
I återvinningsrummen lämnas förpackningar 
av glas, metall, plast och papper i 
respektive kärl. Du behöver bara tömma 
förpackningarna men för trivselns skull är 
det ibland nödvändigt med rengöring. Är det 
svårt att rengöra, men förpackningen är 
brännbar, är det bättre att slänga den i 
vanliga soppåsen i stället. Större kartonger, 
frigolit etc som gör att det fort blir fullt 
lämnas med fördel på Görvälns 
återvinningscentral.  
 

 
 

Grovavfall 
Ej brännbart och stora sopor lämnas med 
fördel på Görvälns återvinningscentral eller 
till grovsopbilen som besöker föreningen en 
gång var fjärde vecka.  
Se separat information. 
Mindre grovsopor kan lämnas i kärl i 
återvinningen Ynglingavägen 21. 
 

Lampor 
Lämnas i kärl i grovsoprummet. 
 

Matavfall 
Matrester, skal från frukt och grönsaker och 
liknande lämnas i soprum för matavfall. 
Använd därför avsedda papperspåsar (inte 
plast). För att undvika flugor måste 
matresterna vara så torra som möjligt och 
påsen stängd ordentligt. Stoppa påsen i 
ytterligare en (torr) påse innan lämning i 
soprummet. Lämna locket öppet. Under den 
varma årstiden rekommenderas att fiskrens 
och rester från skaldjur läggs i en liten väl 
tillsluten plastpåse som i stället slängs med 
restavfallet i sopnedkastet. 
 

Mediciner 
Återlämnas till apoteket. 
 

Restavfall 
De brännbara sopor som blir över efter 
sortering kallas restavfall. Läggs i soppåse 
och slängs i sopnedkast. 
 

Tidningar 
Tidningar, papper från kontoret, ej inbundna 
böcker etc kan lämnas i kärlet för tidningar i 
återvinningsrummen.  
Kuvert slängs med restavfallet i 
sopnedkastet. 
 

Trädgårdsavfall 
Krukväxter med jord och blommor och 
liknande läggs i soppåsen i sopnedkastet.  
Krukor läggs i kärl för grovavfall. 
 

Återanvändning 
Om det du vill bli av med fortfarande går att 
använda bör du i stället för att slänga det i 
soporna sälja eller skänka bort det. 
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