Hej!
För att öka vårt miljöengagemang, ta ett steg mot ett mera miljösmart boende och eventuellt kunna
minska våra sophanteringskostnader tar vi ytterligare ett steg. Styrelsen har beslutat i samråd med
Stockholms stad att införa sortering av matavfall. Detta gör vi för att förhoppningsvis minska våra
kostnader för sophantering och på samma gång bidra till en bättre miljö.
För att få en bra övergång och start på sorteringen inför styrelsen en 3 månaders prövoperiod, då vi
ändrar våra rutiner kring soporna. Sedan görs en utvärdering av prövoperioden. Efter prövoperioden
minskar vi förhoppningsvis antingen storleken på våra kärl eller glesar ut hämtningsintervallet.

Information:
Under vecka 41 levererar Stockholms stad de nya matavfallsbehållarna och ställer dessa
bredvid pappersinsamlingen mittemot grovsoprummet. Dessa behållare är märkta med texten
”Matavfall” och är endast avsedda för detta. Hämtning kommer att ske på måndagar, en
hämtning per vecka.
Under vecka 41 finns avfallskorgar och avfallspåsar att hämta på samma ställe som
behållarna ska stå. 20 st avfallskorgar är beställda initialt. Skulle korgarna ta slut beställs fler.
Ett infoblad från Stockholms stad kommer att delas ut tillsammans med detta brev till alla
lägenheter om hur vi sorterar vårt matavfall. Avfallskorgen med påse placeras lämpligast
under diskbänken bredvid er vanliga behållare för hushållssopor.

Frågor ?
Om jag har slut på avfallspåsar, var hämtar jag nya?
- Det finns fler avfallspåsar på samma ställe som du slänger påsarna. Skulle även dessa vara slut,
levereras nya vid nästa tömning av matavfall. OBS! Använd inte plastpåsar eller andra påsar till
matavfallet om du har slut på riktiga avfallspåsar!
Jag är osäker på vad jag får slänga i den nya matavfallsbehållaren?
- Se separat infoblad från Stockholms Stad som du får i brevlådan tillsammans med detta brev.
Ditt matavfall är ett viktigt bidrag till Stockholms biogasproduktion. Biogasen driver bla stadens
bussar och många bilar. Styrelsens förhoppning är att minska vårt osorterade restavfall framöver för
att minska vår miljöbelastning och därmed minska våra kostnader för sophantering.

