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Information om fastighetsnära källsortering
Fredagen den 15 mars kommer vi att införa källsortering inom föreningen. Syftet med att införa
Källsortering är förhoppningsvis självklar för de allra flesta, men förutom att minska på belastningen
på miljön har det även en annan fördel. Det innebär nämligen en avsevärd besparing för föreningen då
vi får minskade sophämtningsavgifter. En annan positiv effekt är att glas och plast nu kan slängas i
soprummen istället för att släpas iväg till någon överfull igloo.
Vi kommer att använda de befintliga grov- och hushållssoprummen. Alltså de två i 175:an, de två i
49:an som är ut mot Allén samt det vita huset på den inre parkeringen. Det soprum som finns i 49:an
med inkast vid anslagstavlan kommer att stängas och användas som förråd.
Det första som sker är att låscylindrarna byts ut så att den vanliga lägenhetsnyckeln passar i alla
soprum. Man behöver alltså ingen särskild nyckel som vi har till grovsoprummen idag.
Sedan kommer sopnedkasten att sättas igen. Detta är nödvändigt för att alla olika kärl ska rymmas. De
sopkaruseller vi har idag rivs ut. Det kom faktiskt ganska lägligt eftersom karusellerna fungerar dåligt
och snart skulle behöva bytas i alla fall. Nya karuseller kostar flera hundratusen kronor, en utgift som
vi nu slipper.
Slutligen ställs de nya kärlen in på sina platser och på ett tydligt och lättbegripligt sätt att skyltas upp
med de olika fraktionerna.
De kärl som kommer att finnas i soprummen är följande:
Hushållssopor
Tidningar
Pappersförpackningar
Wellpapp
Hårda plastförpackningar
Metallförpackningar
Färgat och ofärgat glas
Hemelektronik (endast i soprummet i 49:an)
Batteribox (endast i sophuset på inre p-platsen)
Sammanfattning
Sopnedkasten stängs onsdagen den 13 mars. Under torsdagen den 14 mars kommer de befintliga
sopkarusellerna att monteras ned. Fredagen den 15 mars kommer soprummen att vara iordningställda.
Hoppas det inte blir något stort problem för Er att inte kunna kasta några sopor mellan onsdag den 13
till fredag den 15 mars. Vi kommer att ställa ut kärlen så fort som möjligt, så ni kan kanske slänga
soporna redan på torsdag kväll.
Hoppas att detta kommer att fungera bra. Titta även på den information Ni fått från IL Recycling. Har
Ni några frågor så kan Ni ta kontakt med Johanna König (tel 85 00 57), Anders Ekelund (tel 54 90 25
12) eller Rolf Stanley (tel 85 41 65)
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