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Information från Brf Trädgårdsstaden

Infoblad September 2008
 Mycket viktig information till samtliga boende i Brf Trädgårdsstaden!

Stockholm Stad har, pga arbetsmiljömässiga problem med nuvarande lösning för hushållsavfallet, 
ålagt föreningen att stänga nuvarande soprum och ordna sop-hämtningen på annat sätt än idag. 
Detta gäller bl.a. även för våra grannföreningar med liknande situation. Stockholms Stad har medde-
lat att man inte kommer att tömma nuvarande soprum för hushållssopor längre än till den 12 sep-
tember. Styrelsen har protesterat mot den korta tidsplanen utan att få gehör för detta. Datumet 12/9 
2008 står fast som stoppdatum.

Pga att föreningen inte har extramark i anslutning till gatunätet har inte ens ett till-fälligt alternativ 
med med sopcontairar kunnat godkännas. Styrelsen har därför beslutat att en utredning om en 
lämplig permanent lösning för hushålls¬avfall kommer att inledas under hösten. Under tiden kom-
mer sophanteringen att lösas på följande sätt, som ni alla uppmanas att följa:

Samtliga våra nuvarande sopinkast för hushållssopor stängs:

•	 från och med fredagen den 12 september 2008.

Detta stopp måste ovillkorligen respekteras och följas. Inga hushållssopor får ställas på golvet  eller 
kring och utanför dessa nuvarande sopinkast. Luckorna kommer att skruvas igen.

•	 Grovsoprum och mobila bodar blir istället miljörum för hushållssopor. Samtliga grov 
 soprum stängs därför den 9/9, kl 0700, för iordningsställande för hushållssopor

•	 Grovsopor kommer att få kastas i separat container 1gg/månad eller lämnas till åter 
 vinnings centralerna (se nedan) Nuvarande restriktioner för bl.a. vitvaror och miljöfarligt  
 avfall gäller och innebär att den sortens avfall måste omgående köras till återvinningscentral  
 av den boende, precis som nu.

Föreningen tvingas alltså stänga alla nuvarande sopinkast och temporärt ersätta dessa med nuva-
rande lokaler för grovsopor samt mobila miljörum enligt följande plan: 



Renoveringsavfall
Uttjänta vitvaror och överblivet renoveringsmaterial/byggnadsmaterial och liknande får ej ställas 
i grovsoprummen.  Renoveringsavfall och vitvaror slängs gratis för oss:

Återvinningsstationen i Hässelby
Lövstavägen 
må-to 10-20     fr 10-16      lö-sö 9-16.

Ytterligare	en	återvinningscentral	i	vår	närhet	finns	vid	Bromma	flygplats	mot	Riksby:

ÅVC Bromma 
Linta Gårdsväg 16
Mån-tors 10-20     fre-sön 9-17

Se mer info på www.stockholm.se, för invånare, avfall och återvinning. 
Där	finns	också	en	sopsorteringsguide.

•	 Övre parkeringen –  Miljörum placeras vid husvagnsparkeringen, där man kommer att   
 kunna kasta hushållsavfall samt glas och tidningar. Kodlås
•	 Övre parkeringen – Fd grovsoprummet som nu blir miljörum för hushållsavfall samt glas  
 och tidningar. Tvättstugenyckel
•	 Vid Imatragatans vändplan – Miljörum placeras vid uppfarten till fotbolls-planen, där   
 man kommer att kunna kasta hushållsavfall samt glas och tidningar. Kodlås
•	 Nedre parkeringen - Fd grovsoprummet som nu blir miljörum för hushållsavfall samt glas  
 och tidningar. Tvättstugenyckel
•	 Vid Nykarlebygatans vändplan - Fd grovsoprummet som nu blir miljörum för hushålls  
 avfall samt glas och tidningar. Tvättstugenyckel

•	 Grovsopor,	förutom	tidningar	och	glas,	kommer	att	kunna	lämnas	i	en	särskild	
 container som kommer att ställas upp en gång per månad.

•	 För	byggsopor,	vitvaror,	elavfall	och	annat	miljöfarligt	avfall	hänvisas	till	omkring	 	
 liggande Återvinningscentraler (se nedan)

Nya rutiner för att kasta hushållssopor i Trädgårdsstaden:

•	 Nuvarande	sopinkast	stängs	och	kommer	att	skruvas	igen	fr.o.m.	den	12/9

•	 Det	blir	inte	längre	tillåtet	att	slänga	sopor	i	nuvarande	sopinkast	fr.o.m.	den	12/9,	även			
 om igenskruvning inte hunnit ske till den dagen.

•	 Istället	kommer	grovsoprummen/bodar,	enligt	ovan,	att	göras	om	till	miljörum	för	hushålls	
 sopor med egna behållare för tidningar och glas. Entré med tvättsugenyckel eller kod.   
 Koder meddelas senare till berörda.

Tömning av hushållssopor kommer att ske 2ggr/vecka, precis som nu. 
Utredning om en lämplig permanent lösning för hushållsavfall kommer att inledas under hösten.

Jämför denna information med informationsbrev från Stockholms Stad till alla boende.

Hälsningar
Styrelsen


