
Moloker i stället för sopnedkast!
Idag backar sopbilarna in mellan garagen, en manöver 

som kan vara mycket farlig bl.a. om 
små barn leker ute. 

Varför kan vi inte kasta 
våra sopor och 

byggavfall själva???

Att kasta fimpar från bal-
kongerna det ska man väl 
inte göra!.....eller hur???
Ni som röker och kastar fimpar ut från 
balkongerna och ner på marken. Ni 
tänker nog inte att på småbarnen som 
kan ta upp detta och kanske ibland äta 

detta. På före-
kommen anled-
ning behövs en 
påminnelse att 
man ska lägga 
sina fimpar i de 

askkoppar t.ex utanför varje entré. Det 
är inte trevligt för någon av oss när det 
är fullt med fimpar utanför porten. Att 
när snön tinar städar HSB:s personal 
upp efter er, och detta kostar vår för-
ening stora summor pengar som kan 
användas på bättre sätt. 
Att plocka upp sina fimpar ef-
ter sig borde vara en självklar-
het, men tyvärr inte för alla. 

Faktiskt så gör 98% av oss detta, 
men 2% struntar i detta, 
VAD KAN DETTA BERO PÅ???
Ni som renoverar era lägenheter, kan be det 
företaget som bygger om att ta med sig bygg-
skräpet därifrån, eller om man gör allt själv, kör 
bort soporna. De flesta av oss har något fordon 
och vi har varit på någon byggmarknad och 
inhandlat materialet, med samma fordon kan 
man köra 
till Brista 
sophante-
ring, det 
är ca 2km 
bort! Man 
b e h ö v e r 
inte göra 
som dom 
som byter 
golv ställer ett oöppnat paket golv i trapphu-
set, eller dom som byter till nya ytterdörrar 
och försöker pula in de gamla dörrlisterna i 
soprummet till följd av att vagnarna med so-
por flyttar in sig och soppåsarna hamnar på 
golvet. Vem ska då ta bort skräpet? Jo då 
kommer HSB:s personal och tar bort skräpet 
som ni ställer ut, men vi ALLA andra får vara 

med och betala borttransporten. 
Vi som bostadsrättinnehavare ÄGER området till-
sammans, HSB hjälper oss med förvalningen 
och skötsel mot betalning. 

Så för att höja 
säkerheten och 
förenkla sop-
hämtningen, har 
det under hösten 
2016 monterats 
så kallade Moloker 
vid parkeringen 

mellan Vänortsringen 15 och 17. Dessa kom i bruk 
den 1 mars 2017, och kommer att betjäna höghu-
sen Vänortsringen 15 och 17 och de radhus som 

idag lämnar sina sopor vid dessa garage. Under 
sommaren och hösten kommer det att monteras 
Moloker mellan garagen vid Vänortsringen 11-13 
och Vänortsringen 7-9, vid Vänortsringen 7-9 blir 
det dubbel uppsättning av Moloker för att där ska 
även 2-4 lägga sina sopor. Där kommer vi i fort-
sättningen att lägga vårt avfall. Molokerna kom-
mer att vara låsta och er dörrnyckel går till låsen. 

Som vanligt blir det grön lucka för 
matavfall och grå för vanliga sopor. 
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 1: Dricksglas, fönsterglas och andra glasföremål som inte är förpackningar ska lämnat på 
  återvinningscentral. 
 2: Blandförpackningar ska lämnas på återvinningsstationen i behållaren för det material 
  som förpackningen till största delen består av.
 3: Kastruller och allt annat metallskrot ska slängas på återvinningscentral.
 4:  CD-skivor kan man slänga i soppåsen. De sorteras som brännbart material och kan där
  för slängas bland hushållssoporna.
 5: Mobilbatteriet ska slängas i närmaste batteriholk (finns på de flesta återvinningsstatio-
  ner). Resten av telefonen sorteras som elavfall på återvinningscentralen.
 6: Glödlampor sorteras som miljöfarligt avfall och ska lämnas på miljöstationen. 
  (Detsamma gäller lågenergilampor som innehåller en hel del kvicksilver.)
 7: T-shirten sorteras som brännbart och kan alltså slängas bland hushållssoporna. Men 
  fullt fungerande kläder ska aldrig slängas. Ge bort, skänk till insamling eller sy om.
 8: Färgburken sorteras som farligt avfall och lämnas till miljöstation. Tomma burkar kan 
  lämnas bland övriga förpackningar på närmaste återvinningsstation.
 9: Läkemedel får aldrig slängas bland hushållssopor eller dumpas på någon annan av de 
  angivna platserna. Lämna till närmaste apotek.
 10: Plastleksaker sorteras som hårdplast på närmaste återvinningscentral. De får inte 
  slängas bland förpackningarna på återvinningsstationen. Elektriska leksaker sorteras 
  som elavfall på ÅVC.

Denna artikel var publicerad i AFTONBLADET onsdagen den 5 april 2017 och reporter Fredrik Rundkvist har gett oss tillstånd att använda den i vårt infoblad.

Kan det vara så svårt?


