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Hur vi ska hantera våra sopor
i Saltsjöqvarn
HUSHÅLLSSOPOR SKA KASTAS i de

sopnedkast (soprör) som finns uppsatta i
området. Det finns minst ett sopnedkast för varje bostadsrättsförening.
Varje förenings sopnedkast är märkt med namnet på
bostadsrättsföreningen.
Bostadsrättsföreningarnas sopnedkast är placerade på följande ställen:
Brf Mannagrynskvarnen • Ett soprör finns på Mannagrynstorget märkt
Brf Mannagrynstorget.
Brf Inloppet • Ett soprör finns utanför utgången från bottenplanet i
föreningens fastighet.
Brf Saltsjöqvarn 1 • Föreningen har tio soprör, alla är gröna. Två finns vid
Bageribacken 2 och 4; två mellan Bageribacken 6 och 8; två på
innergården vid Västra Finnbodavägen 5 och 3; två på innergården vid
Västra Finnbodavägen 1 och Hästholmsvägen 33; ett på innergården vid
Hästholmsvägen 29 och ett på innergården uppe vid Hästholmsvägen 25.
Brf Mjölnaren • Ett soprör finns på Mannagrynstorget märkt Brf
Mjölnaren.
Västra Hamnplan • Ett soprör finns vid Saltsjöqvarns kaj 35
märkt Brf Västra Hamnplan.
Utsikten 1 • Två soprör finns i Sjökvarnsbacken mellan
Sjökvarnsbacken 10 och Sjökvarnsbacken 8. De är märkta
Brf Utsikten 1 Trapphus 10 respektive Brf Utsikten 1 Trapphus 12.
Utsikten 2 • Två soprör finns utanför ingången till Sjökvarnsbacken 6. De
är märkta med Brf Utsikten 2 Trapphus 4 respektive Brf Utsikten 2
Trapphus 6.
Östra Saltsjön • Två soprör finns på innergårdens östra del märkta med
Brf Östra Saltsjön Trapphus 1 respektive Brf Östra Saltsjön Trapphus 3.
Västra Saltsjön • Två soprör finns på innergårdens västra del märkta Brf
Västra Saltsjön Trapphus 5 respektive Brf Västra Saltsjön Trapphus 7.
Brf Stora Kvarnen • Ett soprör finns vid Saltsjöqvarns kaj 35 märkt Brf
Stora Kvarnen.
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använda ett sopnedkast som är märkt med namnet
på vår bostadsrättsförening. Om det är stopp i sopnedkastet, får man
använda något av de övriga föreningarnas sopnedkast.

VI SKA I FÖRSTA HAND

Sopor eller annat skräp får inte ställas ovanpå eller bredvid sopnedkasten eller på någon annan plats. Vi vill inte att det ska se ut som
på bilden här intill.
Slarv med soporna skapar otrivsel och onödiga kostnader. Tänk
på att varje gång det blir stopp i rören eller då vi behöver ta hand
om sopor som har ställts på marken kring soprören får vi betala
extra.
När det blir stopp i sopnedkasten beror det oftast på att något
har fastnat på vägen ner till det underjordiska soprummet. Se
därför till att inte kasta annat än mjuka föremål som förpackas
i väl förslutna plastkassar. Kartonger, papperstallrikar glas,
metaller, trä, sten, vassa föremål och miljöfarligt avfall får
under inga omständigheter slängas i sopnedkasten.
Vad vi kan kasta och inte kasta i nedkastet är utförligare
beskrivet här: Rätt avfall i nedkastet.
Information om var vi ska kasta olika sopor och var platserna
för återvinning, se Miljön vinner på att Du återvinner.
Miljöfarligt avfall hämtas dessutom normalt ett par gånger om året av
genom att en mobil miljöstation ställs upp på Mannagrynstorget.
Föreningen kommer att skicka ut meddelande om tidpunkten till
föreningarna.
För den som är intresserad över hur sopsystemet fungerar, se
Vi har onödigt mycket stopp i vårt sopsugsystem.
••• Så till sist: Det är vi själva som betalar för att ta hand om soporna. För
2010 har SQSF beräknat kostnaden för sophanteringen till inte mindre
än 500 000 kronor. Denna kostnad belastar till slut oss alla.
_______________________________
Nacka kommun har en rullande miljöstation för färgrester, kemikalier,
glödlampor och annat miljöskadligt avfall. Den kommer till Saltsjöqvarn
två gånger under året. Läs mer ...

