
VI MÅSTE BLI BÄTTRE PÅ ATT 
SORTERA VÅRA SOPOR 

UPPSKATTNINGSVIS 70 % AV DET VI SLÄNGER NER I 

SOPNEDKASTET HÖR INTE HEMMA DÄR. 

Varje vecka har vi flera sopstopp i våra sopnedkast orsakat av att 

textilier, sportartiklar, kuddar, filtar, kartonger, papper, plastdunkar, 

förpackningsmaterial, byggmaterial mm slängs. Dessutom slängs det 

överraskande mycket glas, metall och även ibland elektronik i 

sopnedkastet. 

Förutom ovan nämnda slänger vi mycket matrester som helst ska till 

matavfallet vilket i kombination med sopstoppen orsaker lukter av 

sopor i våra entréer. 

NÅGRA ORSAKER TILL ATT VI HAR DESSA PROBLEM 

 Stoppen orsakas av att för stora och fel saker slängs i 

 nedkastet. 

 

 Mycket matavfall slängs ner som ligger och ruttnar i sopkärlen i

 väntan på nästa tömning som är en gång i veckan. 

 

 Soppåsarna är för dåligt hopknutna. 

 

 Avsaknad av soppåse, frukten, grönsakerna, fisken slängs ner som 

 den är. 

 

STYRELSEN UPPMANAR ALLA HUSHÅLL I HUSET ATT 

GÖRA SITT BÄSTA. 

I vår förening är det extremt bekvämt att sortera sina sopor. 

 Matrester ska sorteras ut och slängas i våra bruna 

 behållare för matavfall, ingång utomhus baksida efter

 C-porten.  

 Tidningar, glas-, kartong-, textil, metall- och  

 plastförpackningar ska slängas vid miljöstation,

 Skytteholmsvägen, vid Folkets hus. 

 

FÖRENINGENS NUVARANDE SOPHANTERING UTAN DISCIPLIN ÄR OHÅLLBAR. 

Måste föreningen stänga sopnedkasten och investera mellan 

500 000  och 1 miljon kronor för ett annat alternativ? 

Vi MÅSTE bli av med de 

upprepade stoppen i 

sopnedkastet. 

Vi MÅSTE bli av med 

lukten av stinkande 

matsopor i entréer och 

trapphus. 

Vi MÅSTE vända trenden 

och bli bättre på att sortera 

våra sopor. 

 

 

Bilden är från ett av våra sopkärl och visar ett 

exempel på vad som slängs ner I sopnedkastet. 

 



DET HÄR SKA SORTERAS OCH INTE SLÄNGAS NER I 

SOPNEDKASTET 

 

Hårda plastförpackningar och förpackningsmaterial 

Flaskor, burkar, dunkar, små hinkar och frigolit.  

Pappersförpackningar 

Hundmatsäckar, socker/mjölpåsar, pastapaket, presentpapper, mjölk- 

och juicepaket, skokartonger, toarullar och wellpapplådor mm. 

Tidningar 

Tidningar, reklamblad och liknande. (fönsterkuvert läggs i 

hushållsavfallet. )  

Elektronik 

All typ av elektronik, lampor, lysrör och batterier. 

Metallförpackningar 

Konservburkar, sprayburkar, tuber, 

Kapsyler och lock, dryckesburkar utan pant, penseltorra färgburkar av metall, aluminiumfolie- och formar. 

Stekpannor och andra produkter som 

inte är förpackningar lämnas som 

grovsopor. 

Glasförpackningar & glas 

Flaskor och burkar av färgat och 

ofärgat glas.  

Textil 

Kläder, kuddar, gardiner, täcken, filtar 

eller skor mm. 

Kem 

Gäller all typ av kemiska produkter, färg, lösningsmedel, lim, nagellack 

mm. 

Byggmaterial 

Trä, metall, plast mm.  

 

Bilderna är från ett av våra soprum och visar ett 

exempel på vad som slängs ner i sopnedkastet. 

 

Bilderna är från ett av våra sopkärl och visar ett 

exempel på vad som slängs ner I sopnedkastet. 



SÅ HÄR SORTERAR VI VÅRA MATRESTER. 

Vår förening är sedan många år ansluten till Solna kommuns 

matavfallsinsamling. Det innebär att vi i vår förening tar ett frivilligt 

miljöansvar att vi sorterar ut vårt matavfall istället för att slänga det i 

den vanliga soppåsen.  

När vi sorterar vårt matavfall, som är en värdefull resurs, bidrar vi till ett 

bättre klimat genom minskade utsläpp av växthusgaser. Maten vi 

slänger blir till fossilfritt bränsle, biogas och biogödsel. Om 70 % av allt 

matavfall i Sverige samlades in skulle det kunna ersätta nästan 67 miljoner liter bensin. Det räcker till 

årsförbrukningen (1500 mil á 0,8 l/mil) för drygt 56 000 bilar och skulle kunna minska utsläppen av koldioxid med 

327 000 ton. 

Insamlingen av matavfall är gratis för alla hushåll i Solna stad. HSB brf Vimpeln 20 betalar alltså inget när 

lastbilen en gång i veckan kommer och hämtar våra matrester. 

Om du inte redan sorterar dina matrester ska du nu börja med att göra följande: 

Du ska besöka föreningens rum för matavfall. Det är ingång, utomhus, baksida efter C-porten. Din tagg låser 

upp dörren åt dig. 

 

Följ sedan följande steg: 

1. Du ska förse dig med följande utrustning: 

• Sorteringskorg 

• Bruna papperspåsar att samla matavfallet i. 

2. Släng ditt matavfall i de bruna papperspåsarna och inte i soppåsen. 

4. Släng den bruna papperspåsen med matavfallet i något av de bruna kärlen för insamling av matavfall 

och inte i sopnedkastet. 

 

 

VIKTIGT! 

Använd bara de bruna papperspåsarna avsedda för 

matrester. 

Matavfallet får absolut inte läggas i en vanlig plastpåse 

då det stör rötningsprocessen i biogasanläggningen.  

 
 



 

TVEKSAMHETER ÖVER VAD SOM ÄR MATAVFALL? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXEMPEL PÅ VAD SOM KAN LÄGGAS I SOPPÅSEN:  

• Blöjor, tamponger och bindor 

• CD- och DVD-skivor 

• Damm, dammsugarpåsar 

• Disk- och tandborstar 

• Glass-/ät-/grillpinnar och vinkorkar 

• Husdjursströ, kattsand 

• Kuvert med fönster 

• Snus och cigaretter, aska och stearinljus 

• Tops 

• Tvättlappar, våtservetter och näsdukar 

 

 

HUSHÅLLSAVFALL ÄR DE SOPOR DU INTE KAN SORTERA UT OCH ÅTERVINNA. 

Målet är att minska mängden hushållssopor och återvinna så mycket 

som möjligt av vårt avfall.  

Kom ihåg att knyta ihop soppåsen ordentligt och stänga luckan efter 

dig. 

Tänk på att inte fylla soppåsen för mycket, den kan fastna. 

Detta är matrester: 

 

 Matrester (tillagade eller råa) 

 Bröd, kex, kakor och bullar 

 Grönsaker, rotfrukter och frukt 

 Kaffesump och kaffefilter 

 Te sump och tepåsar 

 Ris, mjöl och pasta 

 Ägg och äggskal 

 Skal från skaldjur 

 Mindre ben från kött, fisk och fågel 

 Popcorn, godis och choklad 

 Blommor och blad (inte jord) 

Detta är INTE matrester: 

 

 Tobak – fimpar och snus 

 Tuggummi 

 Plastfolie 

 Jord, lera, sand och grus 

 Kattsand 

 Blöjor 

 Bindor och tamponger 

 Textilier 

 Dammsugarpåsar 

 Grillkol och ask 

 


