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Kära hyresgäster
Vi har ibland stora problem med att det blir skräpigt omkring våra soptunnor. Ofta beror det på att
sopsorteringen är under all kritik. Det är idag enligt lag krav på att alla hushåll ska sopsortera. Det är
alltså inget som vi på Ådalen Fastigheter har hittat på.
För oss som jobbar skapar det mycket otrevligt arbete då vi måste hantera era sopor.
För att undvika detta och att vi alla ska få en så trevlig och ren miljö runt oss som möjligt så ber jag er
att försöka sortera, som alla alltså idag enligt lag ska göra.
Här kommer en lista med exempel på saker som SKALL sorteras. En del kan man lämna på
återvinningsstationen vid OKQ9 bensinstation.
En del kan man också lämna vid Edsbackens Återvinningscentral på väg mot Backe.
-

Mjölkpaket sorteras som kartong och skruvkorken som plast (OKQ8)
Alla förpackningar i kartong (OKQ8)
Mjukplast och hårdplast, förpackningar (OKQ8)
Glas (OKQ8)
Metall (OKQ8)
Aluminiumburkar och glasflaskor med pant (ICA)
Små batterier (Container OKQ8, ICA)
Större batterier (Edsbacken)
Elektronik (Edsbacken)
Textilier (Edsbacken)

De övriga som ni kastar i våra soptunnor vill vi att ni viker ihop och packar ihop så gott det går. Idag
är det väldigt ofta mycket ”luft” i soptunnorna vilket gör att det blir överfulla i förtid. Locket går inte
att stänga och fåglarna kan komma åt soporna. Det är inte ok!!
En annan sak som ser väldigt tråkigt ut utanför våra hus är cigarettfimpar och snus. De är även dessa
reglerade enligt lag att det ska kastas i soporna. De kan inte brytas ner i naturen, orsakar förgiftning i
marken och det är generellt otrevligt för oss att plocka upp dem efter andra.
Detta brev ämnar inte att peka ut någon utan jag vill hellre ha er hjälp för att göra förbättringar för
alla. Om någon har funderingar omkring detta är ni välkomna att ringa mig.
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