
 
 

 
 
 

Så här hanterar vi soporna i Brf Jupiter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Sophantering i brf Jupiter 
Den 1 mars 2018 stängdes sopnedkasten i trapphusen. Soporna från 
hushållen slängs efter datumet i de sopbehållare som installerats utanför 
husen.  
 
Matavfall och hushållssopor (Restavfall) 
 
Matavfall – lilla behållaren 
Matrester (tillagade eller råa) 

• Bröd, kex, kakor och bullar 
• Grönsaker, rotfrukter och frukt 
• Kaffesump och kaffefilter 
• Tesump 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) 

 
Hushållssopor (restavfall) – stora behållaren 
I den stora behållaren slängs övriga hushållssopor.  
Tidningar, glas, metallförpackningar, glödlampor, hård- och mjukplastförpackningar, 
kartonger o dyl får absolut inte slängas i behållarna. För detta avfall finns särskild 
sortering på grindtorpsvägen 23. 
 
Till hushållssoporna används vanliga soppåsar. Kom ihåg att 
tillsluta/knyta ihop soppåsen ordentligt så att inget hamnar utanför! 
Lämna aldrig soppåsar på marken vid sopbehållarna! Med andra ord, 
mata inte råttorna! 
 
Förpackningsinsamling   
 
Sorteringsstation vid Grindtorpsvägen 23 
Tidningar 
Ett inkast är avsedda endast för tidningar och tidskrifter. 
Kuvert får inte slängas här pga klister. Dessa slängs bland hushållssoporna.  

Matavfallet lägger du i papperspåsen 
som delats ut. Använd den tillhörande 
plastbehållaren för att förvara påsen 
under diskbänken.  

 



Böcker får inte heller slängas här. De räknas som grovsopor som inte 
hanteras av föreningen. 
 
Metall 
Ett inkast är avsett för förpackningar av metall. Här kan man slänga t ex: 
konservburkar, sprayburkar, tuber, kapsyler och lock, dryckesburkar utan 
pant, aluminiumfolie och aluminiumformar. 
Förpackningarna läggs löst i kärlet. 
Metallskrot, VVS-detaljer, stekpannor o dyl. som inte är förpackningar räknas som 
grovsopor och hanteras inte av föreningen. 
 
Färgat och ofärgat glas 
Det finns en behållare för färgat glas och en behållare för ofärgat glas. 
Med glas menas glasburkar och flaskor av olika slag. 
Porslin, lerkrukor, fönsterglas o dyl får inte slängas här. Dessa räknas som 
grovsopor och lämnas till ÅVC, eller i containern som föreningen 
tillhandahåller två gånger om året. 
 
Mjuk-/hårdplast 
En behållare är avsedda för förpackningar av hård- och mjukplast.  
Här kan man slänga t ex: yoghurtburkar, plastlock, plastdunkar, crème 
fraicheburkar, diskmedelsflaskor, plasttuber. Förpackningarna läggs löst i 
behållaren. 
 
Pappersförpackningar, kartonger 
Två behållare är avsedda för pappersförpackningar. Vik ihop 
förpackningarna – både stora och små – innan du slänger dem. På så sätt 
får det plats mer i behållaren. 
 
Batterier 
Det finns en behållare för inlämning av batterier, här slänger man 
småbatterier.  
 
ATT TÄNKA PÅ 
 
Vitvaror, TV-apparater etc.  
Försäljare av vitvaror och TV-apparater är skyldiga att ta din gamla 
vitvara/apparat i utbyte vid köp/hemleverans av ny vitvara/apparat. 



 
Läkemedel lämnas till apoteket.  
 
Färg, kemikalier, bilbatterier och annat miljöfarligt avfall 
Ska deponeras vid ÅVC eller vid inköpsstället.  
Följande saker får alltså ABSOLUT INTE slängas/ställas i vid 
sorteringsstationen vid grindtorpsvägen 23. 
 
Bilbatterier - lämnas till ÅVC. 
Farligt avfall - t ex burkar med färg eller limrester, nagellack mm 
Grovsopor, såsom möbler och andra skrymmande saker.  
Om du t ex köper en ny soffa, ta med i planeringen att du själv ska 
transportera bort din gamla!  
Stora "el-sopor" - t ex större TV, spisar, kylskåp.  
Byggsopor - som blir över vid renoveringar - skåp, luckor o dyl. Dessa 
måste man själv forsla bort till återvinningscentral till exempel. 
 
Tömning av sopbehållarna 
Mat- & hushållsavfall – måndagar.  
 
Viktigt att bilar inte blockerar infart och vändplats för de stora 
sopbilarna dessa dagar. Om sopbilarna inte kan köra in respektive vända, 
töms inte behållarna. 
 
Tömning av kärlen 
- Tidningar varannan vecka 
- Pappersförpackningar/kartong varannan vecka 
- Glas varannan vecka  
- Metall varannan vecka  
- Plast varannan vecka 
 
Föreningen erbjuder de boende slänga sina grovsopor i container 
som hyrs och ställs ut ett flertal gånger per år. Datum för nästkommande 
utställning av grovsopscontainer annonseras på Brf Jupiters hemsida. I 
mellantiden kan man förvara eventuella grovsopor i sitt eget förråd eller 
transportera dem till närmaste återvinningsstation.  
 
ÅVC = Återvinningscentralen 



 
 
 
Sopbehållarnas placering i området 
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