
  Årsta december 2018 

 

Hantering av grovsopor och elektronikavfall 

Under 2019 kommer container för grovsopor och mindre behållare för elektronikavfall, lysrör, 

glödlampor och småbatterier att finnas uppställda bakom Ymsenvägen 3 under följande helger. 

19-20 januari  (Obs! Endast lördag och söndag då vi lånar containern för fönster) 

2-6 maj   

12-16 september   

Elektronikavfall får endast slängas i den mindre behållaren som är avsedd för elektronikavfall. 

Till elektronikavfall räknas allt som har sladd eller batteri, som exempelvis följande föremål. 

 Hushållsapparater och elverktyg med sladd eller batteri 

 Datorer, skrivare, telefoner och lampor 

 Cd-spelare, högtalare, TV, radio- och videoapparater 

 Klockor, kameror, batteridrivna spel och leksaker 

 Glödlampor och lysrör (läggs i separat behållare som är märkt glödlampor) 

 Batterier (läggs i separat behållare som är märkt batterier) 

Det är förbjudet att slänga vitvaror och miljöfarligt avfall som grovsopor i containern eller i den 

mindre behållaren. Exempel på det är. 

 Vitvaror som spis, kylskåp och frys 

 Miljöfarligt avfall, exempelvis färg, lim, spackel och lösningsmedel 

Om vitvaror eller miljöfarligt avfall slängs i containern eller i behållaren för elektronikavfall får 

föreningen betala höga straffavgifter och det blir mycket kostsamt för föreningen. 

 

Om du har saker som du inte får slänga i containern, t ex kyl och frys samt färg, får du själv 

transportera det till Östberga återvinningscentral som ligger vid Huddingevägen/Sockenvägen. 

Där får du kostnadsfritt lämna grovsopor, vitvaror och miljöfarligt avfall. Öppettider för 

Östberga återvinningscentral är måndag-torsdag 10-20 och fredag-söndag 9-16. 

 

Den mobila miljöstationen är en annan möjlighet för att lämna småelektronik och miljöfarligt 

avfall. Den stannar vid Årsta torg och Gullmarsplan följande fyra tisdagar 15/1, 17/4, 15/8 och 

29/10 under 2019. Mer information och tidtabell hittar du på www.stockholm.se/mobila 

Där kan du även begära sms-påminnelse när det är dags för den mobila miljöstationen. 

 

Sopbehållarna utanför våra hus är endast till för hushållssopor. Där är det förbjudet att slänga 

grovsopor, byggsopor, elektronikavfall och miljöfarligt avfall. Genom att sortera ut glas, metall, 

plast, tidningar samt pappersförpackningar från hushållssoporna och kasta det i 

återvinningsstationen nedanför Sköntorpsvägen 18 gör du miljön en tjänst samt minskar 

föreningens hushållssopor och vår gemensamma kostnad för sopor.  

 

Med vänlig hälsning - styrelsen för HSB Brf Ymsen 

http://www.stockholm.se/mobila

