
 
 
 
 
 
 

Producerad av styrelsen sept-2012 

 

 
 HSB Brf Edsbacka 

Sop- & avfallshantering 
 
Den skrift du håller i handen är tänkt att vara ett stöd och hjälp vid källsortering av sopor och avfall när 
du som boende i Brf Edsbacka skall slänga något. Föreningen vill värna om vår egen nuvarande miljö 
samtidigt som vi därmed även lägger grunden för långsiktigt hållbarhet och en härlig livsmiljö för 
framtida generationer.  
 
Självklart finns det lite mer kortsiktiga effekter, som lägre kostnader, vilket har direkt påverkan på 
föreningens driftskostnader idag och därmed månadsavgiften för din lägenhet. Sollentuna Energi, som 
ansvarar för hushållssoporna i kommunen debiterar nämligen efter vikt. Det vill säga slängs en tung 
glasburk i hushållssoporna så får det direkt en effekt, så även vad gäller tidningar. Tänk därför på att 
kasta dessa på rätt ställe. Vidare debiteras extra sorteringsavgifter om någon elektrisk pryl eller 
motsvarande skulle hittas på fel ställe och då rör det sig om tusentals kronor per tillfälle.  
 
Sortera rätt och gör en direkt insats för att hålla föreningens kostnader nere och därmed din egen 
boendekostnad samtidigt som du gör en stor insats för kommande generationer och miljön. 
 
 
Väl mött i föreningens soprum!  
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ÅVC = Återvinningscentral, såsom Hagbytippen i Täby eller Smedbytippen i Upplands Väsby 
ÅVS = Återvinningsstation, såsom vid Platåvägen, Simhallens parkering. 
 



 
 
 
 
 
 

Restavfall 
Eller i folkmun ”soppåsen”. Det restavfall som du slänger är 
värdefullare än du tror. Om vi alla hjälps åt att hålla borta sådant som 
inte hör dit, är din soppåse en viktig kugge vid framställning av 
energi. 
 
Så energiutvinns vårt restavfall 
Restavfall förbrännas. De används därför som bränsle vid exempelvis 
fjärrvärmeproduktion. Energiutvinningen av restavfall sker vid en 
anläggning som uppfyller de krav och föreskrifter som gäller vid 
förbränning av avfall.  
Brännbart restavfall: 

 Dammsugarpåsar 
 Blöjor, Diskborste 
 CD-skivor 
 Tops 
 Kuvert, post- it lappar 
 Plåster  
 m.m. brännbart! 

Obs! Knyt ihop påsen 

Men inte: 

 Förpackningar 
 Elektronik 
 Grovavfall 
 Farligt avfall 
 Glödlampor 
 Glas 
 Kartonger 

 

Restavfall lägger du i de gröna kärlen i soprummet!  
 

 
Organiskt avfall - matavfall 
Allt inom ramen för kostcirkeln plus lite till. Det du inte orkar tar 
naturen gärna hand om. Organiskt avfall, kompost eller matavfall är 
olika begrepp på detta avfallsslag. OBS! speciell påse krävs! 
 
Så återvinns organiskt avfall 
Matavfallet behandlas i en rötningsanläggning så att en gas kan 
utvinnas, så kallad biogas. Gasen kan användas till att värma hus eller 
driva gasbilar. 
 
Här lägger du: 

 Grönsaker 
 Frukt 
 Kött och Fisk (Max kotlettben) 
 Ägg 
 Spannmål och bröd 
 Tepåsar och Kaffesump 
 Hushållspapper 

Men inte: 

 Krukväxter 
 Jord och sand 
 Tobak, snus och fimpar 
 Kattsand och husdjursströ 
 Pappersförpackningar 
 Grova köttben 

Organiskt avfall lägger du i de bruna kärlen i soprummet!  
 



 
 
 
 
 
 

Grovsopor 
Här slänger du sådant som är skrymmande och inte får plats i de andra kärlen. Det kan vara möbler, 
skidor, pulkor, keramik, porslin eller trädgårdsmöbler. 
 
Så återvinns grovsoporna 
Materialen sorteras och de olika materialslagen skiljs åt. Metallskrotet 
återvinns och blir nya metallföremål. Trä flisas och används som bränsle 
vid energiutvinning och fjärrvärmeproduktion. De brännbara produkterna 
går via krossmaskiner och blir till en ren bränslefraktion. Det som inte 
kan återvinnas eller förbrännas läggs på godkänd deponi. 
 
I grovsopcontainer i ”Grönahuset” lägger du! 
 
Mindre möbler  – Men inte möblemang 
Leksaker, trälådor   
Porslin/Keramik 
Planglas 
Emballage   – Kartonger viks ihop 

Men INTE! 
Farligt avfall  – ÅVC- Hagby/ Upplands Väsby m.fl. 
Målarfärg   – ÅVC- Hagby/ Upplands Väsby m.fl. 
Elektronik   – På avsedd plats i gröna huset 
Förpackningar  – Plast/ Metall/ Glas- ÅVS- Simhallens parkering COOP Forum m.fl. 
Tidningar   – Container bakom Gröna huset / ÅVC 
Restavfall   – Gröna kärlen i soprummen 
Matavfall   – Bruna kärlen i soprummen  
Byggavfall   – ÅVC- Hagby/ Upplands Väsby m.fl. 
 

Textil 
Vi konsumerar omkring 15 kilo textil per person och år. Omkring 8 kilo 
hamnar i soporna och 3 kilo skänks till välgörenhetsorganisationer. Av det 
som samlas in är det ca 0,3 kilo som säljs inom Sverige, resten exporteras eller 
skänks till välgörenhet utanför landet.  
 
Tillverkning av nya kläder innebär en stor miljöbelastning då stora mängder 
vatten och kemikalier används. Att återanvända kläder istället för att köpa nya 
ger alltså en stor miljövinst! Lämna dina begagnade textilier och skor till 
återbruk, eller varför inte anordna eller deltaga i en klädbytardag? Läs mer om 
detta på t.ex. www.kladbytardag.nu eller www.kladbytet.se. 
Du finner mer info på www.sorab.se  
 

 
Textil lämnar du på ÅVC- Hagby eller motsvarande! 
 



 
 
 
 
 
 

Glasförpackningar 
När du slänger din glasförpackning behöver du bara tänka på om den 
är färgad eller ofärgad. En färgad förpackning slänger du i behållaren 
för färgat glas. Den ofärgade i behållaren för ofärgat glas. Kom ihåg 
att det bara är förpackningar som får läggas i behållaren. 
 
 
Så återvinns glasförpackningar 
Glasförpackningarna fraktas till Svensk glasåtervinning i Närke. Där 
sorteras och krossas glaset. Materialet används sedan som ny råvara i 
nya glasförpackningar. Glas går att återvinna hur många gånger som 
helst utan att kvaliteten försämras. 
 
 
Här lägger du t.ex. 

 Glasflaskor 
 Glasburkar 
 Vin- och spritflaskor från systembolaget 

Obs! Glöm inte att färgseparera 

Men inte: 

 Fönsterglas (grovavfall) 
 Dricksglas (grovavfall) 
 Porslin (grovavfall) 
 Keramik (grovavfall) 
 Glödlampor (elektronikavfall) 
 Spegelglas (grovavfall) 
 Pantbara flaskor (Du får pengar) 

Glas lämnas på ÅVS- Platåvägen, simhallens parkering! 
 

Metallförpackningar 
Här slänger du förpackningar som är tillverkade av metall. Enda kravet är att det är en förpackning. 
Stekpannan är med andra ord grovavfall. 
 
 
Så återvinns metallförpackningar 
Stålverket smälter ner materialet. Den smälta metallen används till 
armeringsjärn, motordelar och andra metallprodukter. Genom att 
återvinna metall sparar man oerhörda mängder energi! Återvinner vi 
exempelvis aluminium innebär det en energibesparing på hela 95 
procent. Och det bästa är att materialet kan återvinnas hur många 
gånger som helst. 
 
 
Här lägger du t.ex. Men inte:

 Kaviartuber (spara locket 
på) 

 Konservburkar 
 Värmeljushöljet 

 Burkar med färgrester, lim och lösningsmedel (lämnas som 
farligt avfall) 

 Grovavfall som metallskrot, VVS-detaljer, stekpannor och 
andra produkter som inte är förpackningar 

 

Metall lämnas på ÅVS- Platåvägen, simhallens parkering! 



 
 
 
 
 
 

Plastförpackningar 
Här slänger du rena förpackningar som är tillverkade av mjuk och hård plast.  
Det kan exempelvis vara kakburkar, lock eller schampoflaskor. Det kan också  
vara delar av en förpackning som plastdelen i en margarinask. 
Som plastförpackning sorteras både hårda och mjuka plastförpackningar.  
 
 
Här lägger du t.ex. 

 Bärkassar  
 Plastpåsar  
 Plasttuber  
 Refillpaket  
 Plastfolie och -film 
 Innerpåsar i t ex müslipaket 
 Frigolit 
 Plastflaskor 
 Plastkorkar 
 Mejeriförpackningar av plast 
 Plastdunkar 
 Plastlock 

 
Men inte: 

 Plastfickor och mappar 
 Sopsäckar  
 Avfallspåsar 
 Hundbajspåsar 
 Stomipåsar 
 Dialyspåsar  
 Katetrar och liknande produkter 
 PET- flaskor 
 Plastleksaker 
 Plastmöbler 
 Tvättkorgar och andra produkter som inte är 

förpackningar 

Plast lämnas på ÅVS- Platåvägen, simhallens parkering! 

 
 

Pappersförpackningar 
Här slänger du förpackningar som är tillverkade av papper eller kartong. 
 
Så återvinns pappersförpackningar 
På pappersbruken tillverkas ny kartong av de insamlade pappers- 
förpackningarna. Kartongen levereras till företag som tillverkar nya  
förpackningar. Använda mjölkpaket och sockerpåsar blir på så sätt till  
nya cornflakes och vällingpaket. 
 
Här lägger du t.ex. 

 Mjölpåsar 
 Flingpaket 
 Mjölkpaket 
 Papperskassar 
 Äggkartonger 
 Vällingpaket 
 Vinkartonger  
 Tvättmedelspaket 

Men inte: 

 Tidningar 
 Broschyrer 
 Kuvert 
 Reklamblad 

Papper lämnas på ÅVS- Platåvägen, simhallens parkering! 



 
 
 
 
 
 

Tidningar 
Här slänger du allt du kan bläddra i. Det kan vara tidningar, tidskrifter, 
kataloger, broschyrer och reklam. 
 
Så återvinns tidningar 
Tidningarna utgör en viktig råvara vid tillverkning av nytt 
tidningspapper. På så sätt sparas stora mänger energi jämfört med att 
använda enbart ny pappersmassa. Exempel på produkter som tillverkas 
av återvunnet tidningspapper är kartong till gipsskivor, toa- och hushållspapper samt 
pappershanddukar.  
 
Här lägger du t.ex. Men inte:

 Tidningar  
 Broschyrer 
 Telefonkataloger 
 Magasin 
 Reklamutskick 
 Skriv- och ritpapper 

 Kuvert  
 Omslagsplast  
 Pappersförpackningar 
 Wellpappkartonger 
 Klisterlappar 

Tidningar lägger du i container bakom ”Gröna huset”! 
 
 
 

Elektronikavfall 
Som el- avfall räknas TV-apparater, diskmaskiner, hårtorkar, 
telefonapparater och mycket mera. 
  
Så återvinns elektronikavfallet 
El- avfallet transporteras till olika företag som monterar ner 
produkterna. De olika materialen går sedan vidare till återvinning, 
förbränning med energiutvinning eller tas om hand som farligt avfall. 
 
 
Här lägger du t.ex. Men inte:

 Allt med sladd eller batteri  
 Mikrovågsugn 
 Brödrost  
 Tangentbord 
 Mobiltelefoner 
 Rakapparater 
 TV-apparater 
 Datorer 

 Fasta elinstallationer 
 Annat farligt avfall (lämnas på miljöstation) 

 

Elektronik lägger du i bur i grovsoprum i ”Gröna huset”! 



 
 
 
 
 
 

Batterier 
Alla batterier ska samlas in. Anledningen är att batterierna kan innehålla de giftiga tungmetallerna 
kadmium, kvicksilver och bly. Glöm inte att de finns där man minst anar det. 
 
Så återvinns och behandlas batterier 
Batterier som innehåller kvicksilver transporteras till SAKAB i Kumla 
där de förvaras säkert, precis som annat farligt avfall. SAKAB 
upparbetar det kvicksilver som finns i insamlade batterier. Kvicksilvret 
återvinns inte utan tas bort ur samhällets kretslopp. 
 
Nickel och kadmium återvinns ur batterier som innehåller dessa 
metaller. Återvunnet kadmium används för tillverkning av öppna 
nickelkadmiumbatterier för industribruk. Nickel går till stålverk. 
 
Bly återvinns ur blybatterier. Det säljs bland annat till dem som tillverkar nya sådana batterier.  
Alkaliska batterier och brunstensbatterier läggs tills vidare på deponi.  
 

Batterier lägger du i ”brevlåda” i grovsoprum i ”Gröna huset”! 
(OBS! EJ bilbatterier!! – där hänvisas du till ÅVC– Hagby, eller 
lämna in det gamla där du köper ett nytt bilbatteri.) 
 
 
 
 
 

Lampor/ Lysrör/ Ljuskällor  
En glödlampa innehåller cirka 1 gram bly som är skadlig för vår miljö. 
Under ett helt år samlas det in cirka 13 miljoner glödlampor. Det blir 
rätt mycket bly. 
 
Så återvinns glödlampor 
Glödlamporna krossas för att sedan sorteras i de olika beståndsdelarna 
som exempelvis glas, metall, volfram och bly.  
Här lägger du:  

 Alla typer av ljuskällor  
 Glödlampor 
 Kvicksilverlampor  
 Lågenergilampor 
 Halogenlampor 

  

Ljuskällor lägger du i gröna tunnan i grovsoprum i ”Gröna 
Huset”! 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Farligt avfall i hemmet 
Farligt avfall innehåller ämnen som har farliga egenskaper. De kan vara frätande, skadliga för 
miljön eller hälsoskadliga. 
För att sådana ämnen inte ska spridas i naturen ska de tas 
omhand separat. Lämna därför in ditt farliga avfall till en 
miljöstation. Exempel på farligt avfall är 
lösningsmedelsrester, färgrester och bekämpningsmedel.  
 
Så behandlas farligt avfall 
Hur det farligt avfallet behandlas beror på vilka farliga ämnen 
det innehåller. Det kan behandlas med mikroorganismer, 
förbrännas eller behandlas genom tillsatser av olika ämnen. 
Det farliga avfallet behandlas av företaget SAKAB som 
ligger i Kumla. 
Exempel på farligt avfall i hemmet 

 Färgslattar 
 Lösningsmedel 
 Oljespill 
 Termometrar som innehåller kvicksilver 
 Förpackningar som innehåller rester av farliga ämnen 
 Kemikalier som innehåller farliga ämnen 
 Fotokemikalier 
 Lim som innehåller farliga ämnen 
 Syror 
 Rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen 

 
 

Farligt avfall lämnar du in på miljöstation, såsom ÅVC- Hagby! 
 

Byggavfall 
Byggavfall är rivnings- och renoveringsavfall samt diverse avfall 
som uppkommer på byggplatsen. Avfallet består av både 
återvinningsbart och icke-återvinningsdugligt material. Dessa 
material borde sorteras redan på byggplatsen och föras till 
ändamålsenliga mottagningsplatser för avfall, såsom ÅVC- Hagby. 
 
Exempel på byggavfall 

 oimpregnerat träavfall, mark- och stensubstansavfall 
 metallavfall samt betong-, tegelstens-, mineralplatt-, keramik- och gipsavfall. 
 impregnerat träavfall 

 
 

Byggavfall lämnar du på ÅVC- Hagby eller motsvarande! 
 


