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HSB Imatras hemsida http://www.hsbimatra.se/

Spar denna handbok 





Inledning

Fördelar med återvinning.

1. Rätt återvinning ger en bättre och renare värld att leva i.

2. Mindre mängd avfall kommer på soptipparna i vårt land.

3. Återvunnet avfall blir nya produkter eller energi vid förbränning.

4. Det skall vara trevligt att komma in i vår rena återvinnings-stuga.

5. Rätt sortering ger billigare avfallshantering för oss medlemmar.
    Vilket då alla i vår förening tjänar på.

6. Fel sortering ger mycket dyrare avfallshantering.

7. Sortera noggrant efter skyltarna ovanför kärlen. 
    Rätt sortering är vad som behövs för en bra och miljöeffektiv
    avfallshantering. Läs om vad som får kastas och vad som inte får kastas i    
    återvinningsstugan. (Se vidare i denna handbok).

8. Det skall vara roligt att återvinna. Man skall känna att man gör en insats för  
    miljön.

  -------------------------------------------

Vad händer om man inte sorterar rätt i vår ÅS-stuga?

1. Kastar man fel avfall i kärlen medför det högre kostnad eftersom manuell  
    sortering görs av avfallshanteringsföretaget.

2. Medlemmar som upprepade gånger inte följer dessa regler och 
    kastar felaktigt avfall kan bli ersättningsskyldiga (få betala) för de extra 
    kostnader som drabbar föreningen pga. manuellt sorteringsarbete som då 
    utförs av avfallshanteringsföretaget

3. Att slänga avfall utanför ÅS-stugan, på kommunens mark, räknas 
    det som nedskräpning och är enligt lag förbjudet. 



BRF Imatra skall sträva efter en hållbar global miljöpolicy
Som bostadsrättsförening har Imatra möjlighet att påverka miljön på ett 
miljöriktigt sätt. Det är därför viktigt att föreningens medlemmar gemensamt 
arbetar för ett miljömässigt hållbart samhälle.
Med denna miljöpolicy vill vi öka miljömedvetandet och sätta upp riktlinjer för 
föreningens miljöarbete.

Föreningens Miljömål
Vi vill bidra till god miljö och ett hållbart samhälle i nutid och för framtida 
generationer. Det gör vi genom att:
• Verka för en förbättrad källsortering av hushållssopor och 
  Återvinningsmateriel.
• Minska miljöbelastning från vårt boende.
• Föreningens miljöarbete ska präglas av långsiktighet, samverkan, 
  förebyggande, uppföljning samt öppenhet för nya lösningar.
• Förebygga negativ miljöpåverkan genom att miljöhänsyn vid beslut t.ex.   
  renovering, ombyggnad, återvinning, städning, skötsel av grönområden   
  osv.
• Kontinuerlig förbättra och kommunicerat vårt miljöarbete.
• Föreningen ska uppmuntra till en levande diskussion om miljöfrågor. 
  Målsättningen är att höja medlemmarnas medvetenhet om miljöfrågornas 
  betydelse i ett bostadsområde och kontinuerligt ge medlemmarna aktuell  
  Information.
• Hållbart kretsloppstänkande skall genomsyra allt arbete i föreningen.
• Respektera och följa lagar, förordningar, avtal och miljökrav från 
  kommunen.  
 
Genomförande:
Energisnåla och miljövänliga produkter/material ska om möjligt prioriteras vid 
reparation, om- och tillbyggnad, drift, underhåll och lokalvård.
Miljökrav ska om möjligt ställas vid upphandling av tjänster och inköp av varor. 
Markarbeten ska om möjligt ske på ett ekologiskt och miljöriktigt sätt. 
Föreningen ska arbeta för att minska förbrukningen av olika resurser, såsom 
vatten, energi och annan miljöpåverkande material. Detta ska ske genom 
alternativa lösningar, nya tekniker och effektiviseringar.
Användningen av miljöfarliga kemikalier ska minimeras eller undvikas helt. 
Föreningen ska bedriva förebyggande miljöarbete. Alla typer av miljöfarliga 
utsläpp och risker ska om möjligt undvikas.
Föreningen ska möjliggöra en miljöriktig hantering av föreningens och våra
medlemmars restprodukter och avfall.



Övergripande principer:
Föreningen ska följa miljökraven i gällande lagar och förordningar och stödja 
Stockholms stads och stadsdelsförvaltningens arbete för en bättre miljö. 

Föreningen ska väga in miljöaspekter på alla sina ansvarsområden i såväl 
verksamhetsplaner, underhållsplaner och löpande arbete. 

Föreningens miljöarbete ska präglas av långsiktighet, samverkan, 
förebyggande arbete, uppföljning och öppenhet för bättre miljölösningar. 

Målsättningen ska vara att höja medlemmarnas medvetenhet om 
miljöfrågornas betydelse i ett modernt och väl fungerande bostadsområde. 

Föreningen ska uppmuntra till en levande diskussion om miljöfrågor och 
kontinuerligt ge medlemmarna aktuell information via Imatranytt, vår hemsida 
utskick, möten, o.s.v.  

Kretsloppstänkande:
Ett hållbart kretsloppstänkande är vad vi alltid bör sträva efter i allt vad som 
handlar om avfall både av enskilda medlemmar och i föreningens 
verksamhet.

Övervakningskameran
Syfte och målsättning med övervakningskameran är att den skall vara till för: 

1. Ökad säkerhet för att undvika att obehöriga personer kan få tillträde till 
    ÅS-stugan. Dvs. verka avskräckande emot förstörelse, ofredande, rån 
    eller annan olaglig verksamhet.

2. Att undvika att otillåtet avfall slängs i ÅS-stugan, vilket kan medföra extra    
    kostnader för föreningen. De som gör fel kan identifieras och därmed kan 
    vi också be dem om bättring.

3. All lagrad information som kommer från övervakningskameran raderas 
    efter 30 dagar.



Våra öppettider
Öppettider kan man läsa på skylten som är placerad på dörren till ÅS-stugan 
eller på brf IMATRAS hemsida. Anledningen till att vi inte här visar öppettider 
är att de kan komma att förändras under olika tidsperioder.
Annan tid då ÅS-stugan är stängd går det utmärkt att slänga avfall på 
kommunens återvinningscentraler i Bromma, Lövsta, Rissne, osv.... 

ÅS-stugans öppettider är tillsvidare bemannade, för att visa 
medlemmarna hur källsortering skall gå till i rent utbildningssyfte. Under 2013 
kommer taggsystemet att aktiveras och bemanningen kommer att minskas 
successivt och bli mer sporadisk allt för den goda ordningen skull. Även 
öppethållandet kommer då att utökas. Ändrade öppettider kan man läsa på 
dörren till ÅS-stugan och på IMATRAS hemsida. “http://www.hsbimatra.se/”

Vad får lämnas i föreningens återvinningsstugan
Det är uppmärkt på skyltar om vad som får slängas i respektive kärl. Bilder 
på skyltarna finns även i denna handbok. Följ det noggrant och sortera efter 
dessa anvisningar. Om det kommer fel avfall i kärlen så kommer 
entreprenören att manuellt sortera felaktigt avfall. I dessa fall kommer en 
onödig extra kostnad debiteras vår bostadförening dvs. då får alla 
medlemmar vara med att betala.

Vad får inte lämnas i föreningens återvinningsstuga
Det är uppmärkt på skyltar vad som INTE får slängas i återvinningsstugan. 
Bilder på skyltarna finns även i denna handbok. Detta skall följas noggrant för 
att inte vi i föreningen skall drabbas av extra kostnader pga manuellt 
sorteringsarbete som då kan behöva utföras av entreprenören.

Var får jag kasta avfall som inte får slängas i återvinningsstugan
Allt sådant avfall kan lämnas av medlemmarna utan avgifter på återvinning-
scentral i Bromma, Lövsta, Risne osv.

Tips! 
Skänka gärna sådant grejor som ni tänker slänga som är i användbart skick 
till väljörenhetsorganisationer typ Myrorna, Second Hand eller liknande. Då 
kommer det att återanvändas och överskott går till välgörenhet och hjälper 
människor som behöver stöd och hjälp av olika slag.

 



Det går att få veta mer om återvinning och avfallshantering på 

• Stockholms Kommus hemsida 
   http://www.stockholm.se/ByggBo/Avfall-och-atervinning/
   Stockholms Kommus hemsida Sopsortering A-Ö
   http://www.stockholm.se/ByggBo/Avfall-och-atervinning/Sortera-dina-sopor/  
   Sopsortering-A-O/

• sopor.nu - Sveriges avfallsportal 
   http://www.sopor.nu/

• Avfall Sverige – branschorganisationen för avfallshantering och återvinning    
   http://www.avfallsverige.se/

• HSB Imatras vår egen hemsida där även denna hanbok finns upplagd.
  http://www.hsbimatra.se/

         __________________________

Exempel på hjälporganisationer som tar emot och återanvänder kläder, 
möbler, husgeråd och mycket annat. 

• Myrorna
  http:www.//myrorna.se/

• Stadsmissionen 
  http://www.stadsmissionen.se/secondhand/

• Erikshjälpen 
  http://www.erikshjalpen.se/secondhand/

      ÅS-Gruppen / Styrelsen



Vad får kastas här:

Pärmar, böcker, förpackningar av plast eller metall (rena och torra).
Alla typer av hård och mjukplast, frigolit. Olika sorters glas som spegel, 
fönster, dricksglas o.s.v. Föremål av metall t.ex. gjutjärnspanna, stekpan-
na, cykelfälg, gardinstång och kastruller samt porslin och keramik. Även 
mindre möbler som rymms i kärlen får kastas här. 

OBS! Glasförpackningar vin, öl, läsk, sylt, fl askor, burkar som slängs i kärl 
för färgat eller ofärgat glas.

OBS! Skall vara rengjorda, torra och fria från matrester. 

Vad får inte slängas här

Byggavfall, stora möbler som inte får plats i kärlet, jord, växter, bildelar 
samt farligt avfall.

GROVSOPOR I KÄRL



Vad får kastas här:

Förpackningar som till hälften består av papper. T.ex. tidningar, reklam, 
kuvert, kontrorspapper, pappersförpackningar, kartong och Well-papp.

OBS! Vik ihop kartongerna så att de tar mindre plats.

Vad får inte kastas här:

Plastpåsar, papper som har metall typ pärmar osv.
________________________________________________________

BLANDAT PAPPER



Vad får kastas här:

Eldrivna apparater (upp till en bänk mikrosugns storlek), radio, vid-
eo, datorer, eldriven kontorsutrustning, eldrivna handverktyg, sladdar, 
laddare, annan elektrisk utrustning typ lamparmatur, kontakter osv.

OBS! Ta bort alla batterier

Vad får inte slängas här

OBS! Det är absolut förbjudet att slänga batterier här. Mindre batterier 
längs i batteriholken. 

OBS! Stora batterier och större elektriska apparater, och 
vitvator skall lämnas på återvinningscentralerna i Bromma, 
Rissne, Lövsta, Hagby eller Östberga
_______________________________________________________

EL-AVFALL



Vad får kastas här.

Endast fl askor och glasburkar av färgat glas får slängas här.
  
OBS! Skall vara renagjorda, torra, och fria från matrester. 

Vad får inte slängas här.

Spegelglas (kan innehålla kvicksilver eller annan metall).
Fönsterglas (är inte lämplig för återvinning)
Dricksglas (är inte lämpagt till återvinning)
Kristallglas (kan innehålla bly är inte lämpagt till återvinning)

Dessa kastas i kärlen “Grovsoper i Kärl”

_______________________________________________________

FÄRGAT GLAS



Vad får kastas här.

Endast fl askor och glasburkar av ofärgat glas. 

OBS! Skall vara rengjorda, torra och fria från matrester. 

Vad får inte slängas här.

Spegelglas (kan innehålla kvicksilver eller annan metall)
Fönsterglas (är inte lämpat till återvinning)
Dricksglas (är inte lämpat till återvinning)
Kristallglas (kan innehålla bly)

Dessa kastas i kärlen “Grovsoper i Kärl”

_______________________________________________________

OFÄRGAT GLAS



Vad får kastas här:

Här får man endast kasta lysrör.

____________________________________________________

LYSRÖR

Här får endast olika typer av lysrör slängas
Behåll gärna uttjänta lysrör i förpackningarna för att minska risken för 
att lysrören skall går sönder.



Här får endast olika typer av glödlampor slängas
Behåll gärna uttjänta lampor i förpackningarna för att minska risken för 
att lamporna går sönder.



Här får endast lågenergilampor slängas
Behåll gärna uttjänta lampor i förpackningarna för att minska risken för 
att lamporna skall går sönder.



Här får endast små batterier slängas

Här skall alla typer av små batterier slängas. Knappcellsbatterier, 
ficklampsbatterier uppladdningsbara batterier o.s.v. (Se bilden).

Här får inte stora batterier slängas

Större batterier tex. bilbatterier skall lämnas av den enskilde medlemmen på 
återvinningscentralerna i Bromma, Lövsta, Rissne, Hagby eller på annan plats 
där uttjänta batterier tas emot för återvinning.






