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Avfallshantering
Allt avfall skall lämnas på därför avsedd plats. Det är på inga villkor tillåtet ställa saker
i trappuppgångar eller källargångar, eller att lämna sopor på golvet i sop- eller
återvinningsrum! Plocka upp efter dig! Tänk på barnen - släng inte fimpar på marken!

● Källsortering
Rum för källsortering finns i port H-P, beläget vid utgången av varje port (i 6L
på gårdssidan, i övriga på utsidan). Lägenhetsnyckel passar till rummet i
respektive port. Boende i låghus A-G har tillgång till källsortering i 6H och 6P.
Material som kan sorteras här: kartong, tidningspapper, metall, glas (klar och
färgad), plast (hård och mjuk, även frigolit), samt batterier.

● Matavfall
Kärl för matavfall finns i sophusen vid 6H och 6P, där det även finns tillgång till
nya papperspåsar. Kontakta förvaltningen om du saknar den plastinsats som
påsarna sätts i. Det är ej tillåtet att slänga plastpåsar med matavfallet!

● Hushållssopor
Hushållssopor slängs i sophusen vid 6H och 6P. Lägenhetsnyckeln passar till
dessa dörrar. Var snäll och börja släng sopor i kärlen längst in från dörren - de
yttersta blir snabbt överfulla!

● Elektronik, lampor & lysrör
På gaveln av 6L finns möjligheter att återvinna elektronik, lampor och lysrör.
Lägenhetsnyckeln passar till denna dörr.

● Trädgårdskompost
Trädgårdskompost kan slängas i föreningens trädgårdskompost som finns
stationerad på gaveln av 6L. Komposten är till för samtliga boende på
solglittret, men är främst tänkt för boende i låghusen med uteplats.

● Container för grovsopor
På gavel av 6L finns det en container för grovsopor, till exempel möbler.
Lägenhetsnyckeln passar till denna dörr.
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Waste disposal
All waste must be disposed at the appropriate place. It’s by no means permitted to
place things in stairways or basement corridors, or to leave trash on the floor in the
garbage or recycling rooms! Tidy up after yourself! Think about the children - don't
throw cigarette butts on the ground!

● Recycle household waste
Rooms for recycling are located in the entrances of 6H-P (in 6L on the yard
side, in the others on the outside). The apartment key gives access to the
room corresponding to the entrance. Residents in low-rise buildings A-G have
access to rooms in 6H and 6P. Disposable materials are: cardboard,
newspaper, metal, glass (clear and colored), plastic (hard and soft, even
styrofoam), and batteries.

● Food waste
Waste bins for food waste are located in garbage houses at 6H and 6P, where
replacement paper bags can be fetched as well. Contact the management if
you are missing the plastic insert that holds the bags. It’s not permitted to
throw plastic bags with the food waste!

● Household waste
Household waste is disposed in garbage houses at 6H and 6P. The apartment
key gives access to these rooms. Please begin to dispose garbage in the bins
furthest in from the door - the outmost gets overloaded quickly.

● Electronic, lamps & strip light
A room for recycling electronics, light bulbs and strip lights is located at the
gable of 6L. The apartment key gives access.

● Garden compost
A compost is located at the gable of 6L, where garden waste can be disposed.
While this facility is available for all residents of Brf Solglittret, it’s primarily
intended for those apartments having a garden.

● Container for bulk waste
A container for bulky waste (for example furniture) is located at the gable of
6L. The apartment key gives access.
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