Separat matavfallsinsamling
Den 12:e april 2021 börjar Brf Valvet med matavfallsinsamling
Bästa medlem!
Den 12:e april 2021 börjar vi i föreningen med sortering av matavfall. Detta innebär att samtliga
hushåll från det datumet sorterar matavfall i de speciella pappåsar som tillhandahålls (och sedan
hämtas av varje hushåll) för att sedan tömmas med påse i de 3 behållare som är uppställda på
infarten vid Karlbergsvägen 74, märkta med Matavfall. Behållarna där ni slänger matavfallet låses upp med er entrényckel. (Ett fjärde skåp finns också men är endast för förskolan).
Varje hushåll erhåller en påshållare samt påsar för initialt bruk innan startdatumet. Vad som får
slängas i matavfallspåsarna kommer att bifogas då. Den informationen finns också på
http://www.stockholmvattenochavfall.se/matavfall/villa_radhus/Sortera_ratt_villa/hushalloch-pentryn/
Vi ber dig att vara extra noga så att endast matavfall sorteras i påsarna som är avsedda för
matavfall i dessa skåp. Övriga hushållssopor slängs som vanligt i sopnedkasten tills vidare. Om
matavfallet innehåller annat än matavfall debiteras föreningen en extrakostnad.
Målet med matavfallsinsamlingen är att på sikt kunna minska våra sophanteringskostnader samt
bidra till en bättre miljö. Kostnaden för sophanteringen är idag knappt 100 000 kronor. Med
denna sortering kan vi få ned kostnaderna och från och med 2023 skall alla bostadsrättsföreningar matavfallssortera.
Matavfallspåsar: De första påsarna får ni via föreningen. Därefter hämtar ni dessa (gratis) på
Hemköp Torsplan vid kassorna. Bara fråga efter dem så tar de fram. Finns även på andra ställen.
Styrelsen kan också beställa (man kan tyvärr inte som privatperson boende i flerfamiljshus beställa från kommunen, se vidare https://www.stockholmvattenochavfall.se/matavfall/service/service_2/bestallning-av-tillbehor/#!/bestallning-av-tillbehor ) men det tar längre tid.
Ytterligare information om matavfallsinsamlingen kan du läsa på http://www.stockholmvattenochavfall.se/matavfall

Sopsortering i övrigt
Övriga hushållssopor i sopnedkasten kommer fr o m införandet av matavfallsåtervinningen bara hämtas en (1) gång i veckan, istället för två som nu. Observera att du aldrig får
slänga pizzakartonger, galgar eller andra skrymmande föremål i sopnedkastet, de fastnar och
Envac fakturerar minst 2 000 kr per gång för merjobbet det tar att ta bort stoppet. Skrymmande
föremål skall lämnas in enligt nedan.


Kartonger, glas, metall, plast, tidningar och batterier ska lämnas in på återvinningsstation, närmaste är korsningen Norra Stationsgatan / Karlbergsvägen och vid Vikingagatan
34.



Mindre elektronik och lampor kan med fördel lämnas hos den mobila miljöstationen, se turlista här: https://www.stockholmvattenochavfall.se/mobila?expand=norrmalm



Övrigt grovavfall, byggavfall, farligt avfall, elektronik, kyl/frys, kläder etc
måste lämnas på en av kommunens återvinningscentral (ÅVC). Detta är kostnadsfritt.
Närmaste återvinningscentral, Roslagstulls återbruk, finns på Cedersdalsgatan 7. Där kan
du som privatperson lämna avfall för återvinning. Det finns även en återvinningscentral i
Bromma, vid Linta Gårdsväg 1 och Östberga återvinningscentral finns på Bussens Väg 2,
Enskede (vid McDonalds Årstafältet). Se vidare http://www.stockholmvattenochavfall.se/avfall-och-atervinning/har-lamnar-du-dina-sopor/privatkund/harlamnar-du-sopor/atervinningscentral/

Om ni har frågor går det bra att kontakta styrelsen via mail.

Hemsidan
Se gärna föreningens hemsida www.karlbergsvagen7476.se för mer information.
Med vänliga hälsningar
Styrelsen

