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Gemensam bygglovsansökan 
Föreningen kommer att göra en gemensam bygglovsansökan för dem som är 

intresserade av att glasa in sin balkong. Läs mer på hemsidan; brfsmaragden.se 

Sortera mera 

Nu har vi haft möjlighet att sortera matavfall 5 månader. Många har kommit 
igång direkt – tack för det! Men väldigt många har ännu inte börjat. 

Hämtning av sopor är en av våra största utgifter, och i och med att vi börjat med 

matavfallsåtervinning har kostnaden ökat med ca 50 000:-/år. Styrelsen hade 

hoppats på att vi fått möjlighet att ta bort kärl för restavfall (f.d. hushållssopor), 

då dessa är dubbelt så dyra att tömma, men mängden restavfall har ännu inte 

minskat tillräckligt mycket. 

Vi får fortsatt även betala en s.k. miljöstyrningsavgift till Nacka kommun tills 

tillräckligt många matavfallsåtervinner på ett KORREKT sätt, 100 000:-/år. 

Matavfall läggs i bruna påsar, finns att hämta på Coop och andra 

livsmedelsaffärer och just nu även i tidningsåtervinningen vid Ormingeringen 22. 

Matavfall i plastpåsar eller bruna påsar i plastpåsar ska INTE läggas i kärlen för 

matavfall, det räknas som restavfall. 

Restavfall (f.d. hushållssopor) borde vara små mängder nu, om alla sopor 

sorteras. Restavfall är till exempel blöjor, kuvert, bakplåtspapper, bindor, tops, 

dammsugarpåsar och kattsand. 

Du som har hemtjänst är ansvarig för att informera om var och hur sopor 

kastas. Det har hittats vuxenblöjor på ställen man inte vill hitta dem. 

Vi måste alla hjälpas åt med detta – ser du någon som inte vet hur man sorterar 

– informera dem gärna. Är det något som är oklart i informationen kring detta 

eller skyltningen vill styrelsen gärna få reda på det så vi kan förbättra den.  

På Nacka kommuns hemsida finns en sorteringsguide – där kan du söka svar om 

du är osäker på hur du ska sortera. https://sorteringsguiden.nackavattenavfall.se/ 

Hur bra vi lyckas med sopsortering i stort och matavfallsåtervinningen specifikt 

kan vara avgörande om avgifterna behöver höjas inför nästa verksamhetsår.  

Grovsopor 

Grovsopor ska läggas i kärlen, inte ställas på golvet. Saker som inte får plats i 

kärlen samt byggavfall ska köras till en återvinningscentral, inte lämnas i 

grovsoprummet. 

  

mailto:info.brfsmaragden@gmail.com
http://www.brfsmaragden.se/
https://sorteringsguiden.nackavattenavfall.se/

