
Information beträffande sophantering i Brf Hamnkranen 
 

Med anledning av den senaste tidens problem med sopsugen får styrelsen i Brf Hamnkranen meddela 
följande.  

Var kastar jag vad? 

På innergården finns det två stycken sopstationer där ni kan kasta matavfall, tidningar och icke 
återvinningsbart avfall. Den ena stationen ligger bredvid lekplatsen och den andra på innergården ut 
mot kanalen. Allt annat återvinningsbart avfall ska lämnas i återvinningsrummet. Ni hittar 
återvinningsrummet antingen genom ingång från Lumagatan (mellan ingångarna 11 och 17-19).  

I återvinningsrummet kan ni kasta pappkartonger, pappersförpackningar och liknande, små batterier, 
glödlampor, plast, glas, hemelektronik och metall. Ovanför respektive kärl finns information om vad 
som kan slängas. 

Annat avfall än vad som nämnts ovan är grovsopor och måste kastas hos en återvinningscentral. 
Närmaste återvinningscentral för boende i föreningen är i Östberga. Du hittar fler återvinningscentraler 
samt deras adresser och öppettider på webbplatsen www.stockholm.se/avc. Julgranar får inte heller 
slängas i återvinningsrummet utan ska transporteras antingen till en återvinningscentral eller slängas 
på av kommunen avsedd uppsamlingsplats.  

Vad får kastas? 

I nedkastet för tidningar får ENDAST slängas tidningar, tidskrifter, kontorspapper, reklamblad, 
broschyrer, kataloger, pocketböcker och andra trycksaker lämnas. Plastomslag och påklistrade 
reklamlappar måste tas bort innan trycksaken läggs i behållaren. Fönsterkuvert slängs i restavfall. 

I nedkastet för matavfall får Endast slängas rester av  
- kött, fisk, skaldjur (även skal, skinn och ben) 
- grönsaker och frukt 
- bröd och äggskal 
- teblad, kaffesump och filter 
 
I nedkastet för matavfall får INTE slängas t.ex. 

- snus, cigaretter eller aska 
- blöjor eller bindor 
- kattsand 
- damm eller dammsugarpåsar 
- vinkorkar 
 
När ni slänger matavfall MÅSTE de papperspåsar som är avsedda för matavfallsinsamlingen i 
Sjöstaden användas. Har ni slut på dessa påsar får avfallet inte kastas i nedkastet för matavfall utan 
måste kastas i nedkastet för övrigt avfall. Matpåsar hittar ni på GlashusEtt på Lugnets Allé 39. 
 
I nedkastet för övrigt kastar ni övrigt BRÄNNBART avfall som inte kan lämnas i återvinningsrummet 
eller i behållarna för tidningar eller komposterbart avfall.  



Det är ABSOLUT förbjudet att ställa sopor utanför lägenheten, i trapphuset, bredvid 
sopnedkasten eller på något annat ställe!!!! 

Problem 

Föreningen har haft vissa problem med att sopsugen inte har fungerat, vilket har orsakat stopp i 
sopstationerna. Vid dessa tillfällen har ett flertal medlemmar valt att ställa sina sopor bredvid 
sopstationen eller i trapphus. Detta får absolut inte förekomma då det är en sanitär olägenhet. Dels 
hackar fåglar sönder påsarna för att komma åt maten, vilket leder inte bara till att sopor sprids över ett 
stort område utan även risk att barn som leker på området blir sjuka då de kan få i sig fågelspillning, 
dels löper vi en risk att få en råttinvasion på vår fastighet, vilket vi tror att samtliga vill undvika. Om det 
inte följer någon rättelse utan vissa medlemmar fortsätter att ställa sopor bredvid sopstationerna eller i 
trapphusen nödgas styrelsen att kraftfullare undersöka vilka medlemmar det är som bryter mot 
ordningsreglerna och vidta erforderliga åtgärder. Det kan t.ex. bli aktuellt med såväl straffrättsliga 
åtgärder, då nedskräpningen är ett lagbrott, som utfärdande av en varning från föreningen.   

Stoppen beror oftast på att någon eller några inte har följt de ordningsregler som finns vad gäller 
sophanteringen i föreningen utan slängt avfall inte avsett för sopstationen.  

Vid problem med sopstationerna, t.ex. om sopsugen inte fungerar, ombeds du kontakta vår tekniska 
förvaltare, Driftia, på telefonnummer 08-744 44 33. Vid synpunkter på sophanteringen eller 
föreningens information ombeds du kontakta styrelsen.  

För den som är intresserad av att läsa mer om hur ni själva kan förbättra sopsorteringen hittar ni 
mycket god information på webbplatsen sopor.nu. och http://www.hammarbysjostad.se/glashusett/. 


