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Viktigt meddelande om sophantering 

Sedan februari har vi som bekant nya 

rutiner för sophanteringen i huset. Nu tar vi 

ytterligare steg för att kretsloppsanpassa vår 

avfallshantering. From idag (9 maj 2012) 

kommer det finnas möjlighet för boende att 

sortera sitt matavfall. Hanteringen är fri-

villig, men styrelsen vill uppmuntra alla 

boende att slänga matavfall i de bruna kärl 

som kommer placeras i soprummen.  

 

Självklart vill vi i Brf. Alnmåttet vara på 

tårna när det gäller att anpassa våra rutiner 

mot ett mer hållbart samhälle. Stockholm 

stad samlar in vårt matavfall och tillverkar 

fordonsgas, bl.a. för biogasdrivna SL bus-

sar. Utöver att vi tar vårt ansvar för en 

miljöanpassad avfallshantering bedömer 

styrelsen att vi kan minska kostnaderna 

alternativt undvika kostnadsökningar för 

sophanteringen framöver. 

 

Så här går det till 

Alla Ni som vill sortera Ert matavfall kom-

mer att from idag kunna hämta bruna pap-

perspåsar för ändamålet, samt hållare till 

dessa, i trädgårdsrummet. (Trädgårdsrum-

met ligger till vänster om port 33 och 

öppnas genom portens PACläsare) Av 

bifogad broschyr från Stockholms stad 

framgår närmare vad som kan återvinnas 

som matavfall. 

 

Påsarna slängs sedan i de bruna kärl som 

placerats i soprummen. Det är mycket vik-

tigt att dessa kärl bara används för matav-

fall, om andra sopor hamnar här kommer 

allt som finns i kärlet gå som hushållsavfall 

och föreningen drabbas av straffavgifter. 

 

Ni som av något skäl inte vill eller kan sor-

tera Ert matavfall kan fortsätta som idag 

och slänga Era hushållssopor i de gröna 

kärlen. 

 

 

 

 

 

 

Nu öppnas alla soprum 

Det har framkommit visst missnöje från en 

del boende om att man inte kan kasta sina 

sopor i valfritt soprum. Styrelsens motiv till 

att styra detta var att åstadkomma en jämn 

fördelning mellan soprummen då sophäm-

tarna inte tar hand om överfyllda kärl eller 

sopor som av det skälet hamnat på golvet. 

 

När vi nu påbörjar sortering av matavfall 

kommer samtliga soprum också öppnas för 

alla boende. Det här innebär ett ökat ansvar 

för var och en att kasta sopor och sorterat 

matavfall i kärl där det finns plats. Det 

innebär att om ett soprum är fullt måste 

man gå till ett annat. 

 

Hushållsavfall får som nämndes ovan aldrig 

slängas i bruna kärl för matavfall, matavfall 

kan dock kastas i de gröna kärlen om de 

bruna kärlen är fulla. Styrelsen kommer att 

följa upp hur belastningen mellan de bruna 

och gröna kärlen utvecklas, för att vid be-

hov kunna justera dess antal och fördelning. 

 

Vi hoppas att allt ska fungera så smidigt 

som möjligt. Kontakta gärna styrelsen om 

det finns frågor, funderingar eller förslag. 
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