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Miljö och återvinning 
 
 
 

Föreningen har som mål att tillhandahålla avfallshantering och återvinning i den mån, utöver 
det som kommunen föreskriver, som är praktiskt och ekonomiskt möjligt. Detta förutsätter 
att alla vi boende i föreningen respekterar och följer de anvisningar som finns för 
avfall och återvinning. 
 
Följande källsortering av avfall finns inom föreningen. 
 
 
Hushållssopor: Sopnedkastet får endast användas för sedvanligt hushållsavfall.  
Se till att soppåsarna är väl förslutna. Pressa inte ner överfulla påsar då dessa lätt fastnar i 
trumman. Lägg inte vassa föremål i soppåsen så att någon kan komma till skada.  
 
 
Matavfall: Matavfall såsom matrester, skal, kaffesump mm sorteras i avsedd papperspåse. 
Se kommunens matavfallsguide. Papperspåsen lämnas i avsett kärl i matavfallsrummet 
bredvid cykelgarage port 77. Använd dubbla papperspåsar för att undvika dropp i trapphuset. 
Nya papperspåsar finns i matavfallsrummet.  
 
 
Återvinningsrummet Vasavägen 75 (Ingång från gångtunneln) 
 
Papper: (Tidningar, reklam, tidsskrifter etc.) Läggs i avsedda kärl. Tänk på att du inte får 
slänga kuvert, wellpapp eller papper-/plastpåsar i kärlen för papper. 
 
Wellpapp/Kartong: (Matförpackningar, mjölkförpackningar, papperspåsar, emballage etc.) 
Läggs i avsedda kärl. Tänkt på att platta till wellpapp/kartongen innan du lägger den i kärlet.  
 
Plast: (Matförpackningar, påsar, emballage/frigolit) Läggs i avsedda kärl. 
 
Metall: (Matförpackningar, burkar mm) Läggs i avsett kärl. 
 
Glas: Läggs i avsett kärl för färgat respektive ofärgat glas. Ej keramik, fönster/spegelglas. 
 
Farligt avfall: Lämnas i avsett plåtskåp. Avfallet bör lämnas i sin originalförpackning. Inga 
omärkta flaskor etc. får lämnas. 
 
Tänk på att återvinningen är till för olika förpackningar och tidningar. Stekpannor, större 
plastföremål, husgeråd, inredning etc. räknas som grovsopor (se information längre ned) och 
ska inte läggas i ovanstående kärl eller i återvinningsrummen. 
 
 
Återvinningsrummet källargången (Tvättstugegången) Vasavägen 87 
 
Elektronikskrot: (T.ex. TV, hushållsapparater, dammsugare etc. allt som drivs av el via 
elnätet eller batteri samt ljuskällor och batterier) läggs i avsedda kärl. Obs! Ej bilbatterier.  
Kylskåp, spis, tvättmaskin etc. ställs utanför elektronikrummet på avsedd plats.  
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Karta över våra 3 återvinningsrum. 

 
 
 
Grovsopor: Du ansvarar själv för att grovsopor och byggavfall transporteras till en allmän 
återvinningscentral, till exempel Görvälns återvinningscentral. För mer information om 
återvinningscentraler, se kommunens hemsida, www.jarfalla.se  
eller www.sorab.se. Grovsopor får inte slängas med övrigt hushållsavfall eller ställas i 
källargångar, återvinningsrum eller andra gemensamma utrymmen. Överträdelse 
beivras.   
Vi försöker också vår och höst att ta hem en container för grovsopor. Den placeras i normala 
fall på innergården. Anslag om datum sitter på porttavlan i varje port. 
  
Vägbeskrivning till Görvälns ÅVC. Följ Mälarvägen mot Görväln. Tag av till höger, 
Återvinningsvägen, strax innan griftegården är det skyltat ”Återvinningscentral".  
 

 


