
Om sopsorteringen på 
Snickarbacken 
Från och med den 1 november 2017 gäller 
nedanstående för sopsorteringen på Snickarbacken. 

Öppettider: 6–21 varje dag 
Matavfall 
Matavfall sorteras ut för att omvandlas till biogas. 
Papperspåsar till detta finns i hallen vid 
samlingslokalen samt i butiker i Sollentuna. De 
bruna kärlen finns i varje soprum bredvid porten. Ju 
mera av maten som hamnar här istället för i 
restavfallet – desto billigare för oss.  

Känner du dig osäker på hur/vad du ska slänga här, 
titta in på kommunernas infosida:   
www.sorteramatresten.se. Du kan även läsa på 
påsen vad som gäller.  

Restavfall  
Restavfall ska sorteras och består till slut enbart av 
material som exempelvis blöjor och disktrasor om 
du sorterat väl. 

Allt annat skall sorteras och återanvändas. Styrelsen 
har som mål att minska dessa sopor eftersom de inte 
sorteras senare och innebär högre kostnader för 
föreningen. I dagsläget räknar man med att ca 25–
30% av restavfallet kunde ha sorterats, och eftersom 
kostnaden för restavfallet är viktbaserad så finns här 
pengar (och miljö) att spara. 

Plastförpackningar 
All plast kan kastas här, men enbart plast. Hit 
räknas även frigolit. 

Mindre elavfall 
Det finns en vagn som det går att ställa elavfall i. 
Enbart det som får plats i vagnen är godtagbart. 
Större saker som tv-apparater, disk- och 
tvättmaskiner måste du frakta bort själv. Alla 
leverantörer tar med gamla apparater vid 
installation av nya. 

Energilampor, glödlampor, lysrör 
Olika kärl finns för sortering bredvid 
elavfallsvagnen. 

Metallförpackningar 
Här slänger du rena konservburkar, lock med mera. 
Metall av annat slag än förpackningar ska kastas 
bland grovsopor. Detta sorteras senare ut för 
återvinning. 

Batterier 
Lämnas i den uppmärkta behållaren. 

Glas 
Möjlighet finns att lämna både färgat och ofärgat 
glas. Tänk på att skölja ur och ta bort korken innan 
du kastar. OBS! EJ porslin eller keramik! 

Kork kan slängas i restavfall/brännbart, medan 
metallkorkar slängs i metallinsamlingen. 

Grovsopor   
OBS! EJ byggavfall, trädgårdsavfall, wellpapp, 
elavfall! Endast mindre grovavfall får slängas, övrigt 
får du transportera själv till Hagbytippen. 

Pappersförpackningar/kartonger 
(utomhus) 
Vik eller trampa noga ihop förpackningarna, vik 
ihop mjölkpaket och liknande samt se till att det 
enbart är papper, det vill säga ingen plast i detta 
kärl. Även wellpapp, papperskassar med mera kan 
slängas här. 

Tidningar (utomhus) 
Det är enbart tidningar, tidskrifter, kataloger och 
lösa papper som kastas här. EJ kuvert med fönster. 

http://www.sorteramatresten.se

