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Nya miljörum och stängning av sopnedkast 

Nu påbörjas enligt tidigare planer nästa projekt i vår bostadsrättsförening där vi 

övergår till att sortera våra hushållssopor. 

För sorteringen av hushållssopor i matavfall och s.k restavfall kommer två miljörum att 

iordningställas, Miljörum 1 och Miljörum 2. Miljörum 1 är det stora soprum som finns 

direkt till höger efter ingången vid gaveln i huset (mot skolan) och Miljörum 2 är det rum 

som finns intill port 45 mot gatan (nu benämnt elrum).  

Projektet är indelat i tre faser: 

Fas 1 

Fas 1 innebär stängning av sopnedkast och soprum tillhörande uppgång 45 samt bortfrakt-

ning av sopkarusellen och iordningställande av rummet (Miljörum 2). Information till 

boende i uppgång 45 har skickats separat. Det arbetet påbörjas den 16:e januari och beräknas 

pågå till den 30:e januari.  

Fas 2 

I Fas 2 stängs sopnedkasten i de övriga uppgångarna, 47-59 och Miljörum 1 iordningställs. 

Denna Fas påbörjas den 30:e januari. Samtliga sopnedkast kommer att stängas.  

OBS! Från kl 07.00 den 30:e januari och två veckor framåt behöver alla boende kasta 

hushållsavfall i Miljörum 2. Kod till rummet är samma som till portarna. Det rummet 

kommer självfallet då att vara en trång sektor. Vi har beställt hämtning av avfallet 

varannan dag och kommer att sätta dit flera kärl. 

Den 13:e februari beräknas Miljörum 1 att vara iordningställt och därmed kunna användas 

för lämning av hushållsavfall. Kodlås finns på väggen till vänster och samma kod som till 

portarna används. 

• Bruna avfallspåsar för matavfall samt ställning att hänga dem på i den egna 

lägenheten kommer under tiden för arbetet med miljörummen att finnas i 

barnvagnsrummet, som för tillfället är tomt. Rummet finner du längst in i långa 

korridoren med ingång från gaveln. Du som medlem hämtar själv ställningen för påsar 

och det antal påsar du räknar med att behöva under de första veckorna.  

• Från den 13:e februari kommer påsarna finnas i båda Miljörummen, där kontinuerlig 

påfyllning görs. 

• Restavfall ska samlas i vanliga soppåsar och slängas i stora gröna behållare i 

miljörummen.  
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Fas 3 

I Fas 3 bortfraktas alla övriga sopkaruseller och de soprummen iordningställs. 

Vad sorteras och var? 

De flesta av oss boende är säkerligen redan insatta i hur hushållssoporna sorteras men som 

en hjälp för alla kommer det att sättas upp bilder i miljörummen på vad som räknas som 

matavfall. På Stockholm Vatten och Avfalls hemsida finns också information, som kan nås via 

denna länk: 

www.stockholmvattenochavfall.se/artiklar-listsida/sortera-matavfall/ 

Källsortering  

När vi nu påbörjar projektet sortering av hushållsavfall ser vi också över källsorterings-

utrymmet så att det ska fungera ännu bättre. Vi kommer förmodligen att behöva några fler 

behållare. 

Avslutningsvis 

Tveka inte att kontakta styrelsen via vår vanliga mailadress styrelsen@brfblakrakan.se om ni 

har frågor! Vi är angelägna om att vi ska kunna genomföra denna förändring på ett smidigt 

sätt och allas medverkan behövs! 

Med vänlig hälsning 

Styrelsen 
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