December 2009

ÖSTERTULLSNYTT
Styrelsen har sedan förra utgåvan av Östertullsnytt hunnit avverka ett stort antal ärenden. Några av de viktigaste sammanfattar vi
här som information till er. Alla är välkomna
att kontakta styrelsen om det är något ni undrar över i föreningen. Felanmälan ska som
vanligt gå till Riflex.

När balkong- och fasadrenovering genomförs
kommer alla dylika installationer att avlägsnas
och de får inte återmonteras. På fasadrenoverade hus kommer uppföljning att göras framöver och felaktiga installationer kommer att
åtgärdas på lägenhetsinnehavarens bekostnad.

Styrelsen önskar alla medlemmar en god jul
och ett gott nytt år!

Att fästa föremål i balkongräcket är tillåtet, så
länge inte infästningen är permanent eller
skadar räcket. Föremål får inte ha någon del
utanför balkongräcket.

Stämma
Föreningens årsstämma kommer att hållas
den 20 maj. Sista datum för motioner är den
28 februari. För att behandlas ska motioner
vara skriftliga, undertecknade och lämnas i
föreningens brevlåda på Salabacksgatan 5 C.

Fasad- och balkongrenovering
Renoveringen är nu avslutad för året. Under
nästa år kommer Lästmakargatan 2, 4, 6, 8, 10
och 14 att åtgärdas.
På Lästmakargatan 6, 8 och 10 kommer samtliga balkongerna att bilas ner och gjutas nya.
Fasaderna målas.
På Lästmakargatan 2 och 4 kommer utstickande balkonger att bilas ner och gjutas nya. Infällda balkonger renoveras. Fasaderna målas.
På Lästmakargatan 14 kommer fasaden att
målas.
Samtliga balkonger med aluminiumräcken
kommer att få nya räcken som är mer tidstypiska för våra femtiotalshus.

Fasadens användning
Det är inte tillåtet för lägenhetsinnehavare att
göra någon form av åverkan på fastigheternas
yttre. Det innebär bl.a. att du inte får fästa
amplar, flaggor, hyllor, markiser eller liknande
i fasaden, balkongplattan, balkongplattan på
våningen ovanför eller balkongräcket. Du får
inte heller dra fram eluttag till balkongen,
koppla in infravärme eller liknande.

Markiser
Styrelsen har utsett Tibrings till leverantör av
markiser. Markisernas utförande kommer att
bestämmas av styrelsen för att få ett enhetligt
utseende i föreningen. Att få en markis monterad kommer inte att vara möjligt för de hus
som ännu inte genomgått fasadrenovering.
Montering av markis på annan plats än balkongen kommer inte att tillåtas.
Styrelsen ska nu bestämma utförande på markiserna. Information till lägenhetsinnehavare
om beställning kommer snart därefter.

Lokalen på Årstagatan 6
Renoveringen av den tidigare pizzerian fortsätter. Föreningens åtaganden har blivit större
än förväntat eftersom lokalen var i dåligt
skick. Detta beror i sin tur på att lokalen inte
ingick i stamrenoveringen tillsammans med
bostadshusen.
Föreningens åtaganden är snart färdiga och
hyresgästen har börjat flytta in sin utrustning.
Hyra betalas under hela renoveringstiden.

Nya avtal för föreningen
Debitering enligt det nya elavtalet har nu påbörjats. Det allmänna prisläget på el har stigit
sedan det förra avtalet tecknades och därför
kommer ni att märka en ökning av era elkostnader. Föreningens el kommer från vattenoch vindkraft.

Styrelsen har genomfört en komplett översyn
av föreningens försäkringsskydd. Från årsskiftet gäller ett avtal med Länsförsäkringar.

Föremål i trapphusen

Vid årsskiftet kommer också ett nytt bredbandsavtal att gälla. Det nya avtalet ger dubbel bandbredd till samma kostnad.

Förvara inga föremål i trapphusen, då de försvårar städning och utrymning. Dörrmattor
ska placeras inne i lägenheterna. Det enda
undantaget från regeln är hopfällbara rullatorer.

Föreningens ekonomi

Barnvagnsrum finns nu tillgängliga överallt.
Vicevärden kan lämna upplysning om närmsta
barnvagnsrum.

Föreningens ekonomi är god. Det låga ränteläget gör att inga avgiftsökningar har budgeterats för nästa år, trots att stora renoveringar
pågår.

Soprummen
Pappersåtervinning i soprummen har genomförts på försök med gott resultat. Det permanentas därför. Container för pappersåtervinning kommer alltså inte i fortsättningen.
Ordningen i soprummen är på sina håll förskräcklig. Alla måste ta ansvar för sådant avfall
som inte ska lämnas i soprummen. Sortera
komposterbart, glas och batterier inom föreningen och lämna mjuka plastförpackningar,
hårda plastförpackningar, metallförpackningar, pappersförpackningar, wellpapp och tidningar vid Brantings torg, Willys på Björkgatan
eller Gränby centrum. Det passar utmärkt att
göra samtidigt som man ska handla. Det
slängs en hel del kartonger och grovsopor i
sophusen. Detta måste upphöra.
Med detta Östertullsnytt följer information
om sortering av avfall.

Om du inte tycker om reklam, märk då ditt
postfack med ”Ej reklam, tack”. Lägg inte
oönskad reklam i trapphuset.

Säsongsföremål
Cykel- och barnvagnsrum är i första hand till
för cyklar och barnvagnar, men det är okej att
förvara pulkor, trampleksaker och liknande
där under den säsong de används. Det innebär
att pulkor ska vara i det egna förrådet på
sommaren och trehjulingar på vintern.
Ovanstående styrs av föreningens trivselregler. Översyn och gallring av allmänna utrymmen kan komma att utföras.

Tvättstugorna
Styrelsen ber alla att göra rent gallret i avloppsrännan bakom tvättmaskinerna. Gallret
löper i ett spår. Lyft upp det och rengör det
över soptunnan när när du avslutat din tvätt.
På så vis kan vi undvika stopp i avloppen.

Jurist sökes
Inför julen
Under jul- och nyårshelgerna ökar antalet
bränder. Förutom allmän varsamhet med levande ljus bör alla kontrollera att brandvarnaren i lägenheten fungerar genom att trycka på
testknappen. Överväg också andra brandskyddsåtgärder som brandsläckare och brandfilt.

Kallgaragen
Snickeri- och plåtslageriarbeten på kallgaragen
kommer att påbörjas inom kort. Entreprenör
är vald och nu inväntas leverans av material.

Styrelsen behöver ofta råd i juridiska frågor.
När det gäller bostadsfrågor anlitas SBC:s jurister, vilket innebär en avsevärd kostnad för
föreningen.
För att minska kostnaderna, men också för råd
i andra frågor, vore det bra med en kontakt
inom föreningen. Personer med rätt kunskaper som kan tänka sig att ställa upp för föreningens bästa ombeds kontakta styrelsen

Felanmälan
Vid felanmälan, ring i första hand numret till
Riflex som finns anslaget i trapphuset. På så
vis hamnar ärendet i Riflex ärendehanterings-

system vilket gör att ärendet inte tappas bort.
Genom ärendehanteringssystemet kan dessutom resurserna fördelas effektivt mellan
Riflex olika uppdragsgivare vilket förhoppningsvis minskar föreningens kostnader i slutänden.

Kontakt med föreningen
Vid frågor som rör hur föreningen fungerar
rekommenderas e-post till styrelsen@brfostertull.se. Där kan du också med
fördel lämna förslag och synpunkter. Naturligtvis kan du höra av dig via brev eller telefon,
men e-post är nästan alltid det effektivaste
sättet för styrelsen att besvara medlemmars
frågor.
Föreningens hemsida, www.brfostertull.se,
uppdateras kontinuerligt och innehåller viktig
information för alla medlemmar, t.ex. föreningens stadgar och trivselregler. Titta gärna
där först om det är något du undrar. Där kan
du anmäla dig till föreningens nyhetsbrev för
att snabbt få färsk information.
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Sorteringsguide för hushåll

KÄLLSORTERING
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Sorteringsguide för hushåll
Att leva upp till de nationella och kommunala besluten för ett samhälle i kretslopp, och minska belastningen
på jordskorpan, medför allt större behov av att vi sorterar vårt avfall. Behoven av sortering minskar om vi
redan vid inköpstillfället tar hänsyn till vilka material produkten och dess förpackning består av. Det bästa
avfallet är det som inte uppstår.
Vi konfronteras ändå med många olika ”restprodukter” i vårt hushåll. Ibland är det svårt att avgöra vilket
avfallsslag de tillhör och hur de ska sorteras. Denna sorteringsguide har tagits fram för att underlätta
sorteringen och inlämnandet av olika sorters avfall som uppkommer i ett hushåll. Guiden är en vägledning
för sortering av avfall och gör inte anspråk på att vara heltäckande, men den revideras och utökas efterhand.
Observera att guiden är skriven för dig som bor i lägenhet eller hus. För företag och verksamheter gäller
andra bestämmelser.
Den senaste versionen av guiden hittar du på Uppsala kommuns hemsida, www.uppsala.se
Kontakta Uppsala Vatten och Avfall AB för synpunkter på sorteringsguiden samt övriga frågor om
avfallshantering och källsortering, telefon till Kundtjänst 018-727 94 00, öppettider 09.00 – 12.00, 12.30 –
15.00.
Förpackningar
Materialet i förpackningar kan återanvändas flera gånger om och på så vis kan mängden avfall minskas och
resurser sparas. Enligt förordningen om producentansvar är det producenterna av förpackningarna som har
ansvar för insamling och återvinning. Har ni frågor om förpackningar, vänligen kontakta Förpacknings- och
Tidningsinsamlingen, tfn 0200-88 03 11. Kommunen har inte ansvar för insamling och behandling av dessa
produkter.
Förpackningarna som lämnas till återvinning ska vara rena och torra, eftersom det förbättrar arbetsmiljön vid
hanteringen och underlättar återvinningsprocessen.
Från och med den 1 november 2008 ska förpackningar av mjukplast samlas in. Mjukplast läggs i
samma behållare som hårdplast.

Avlämningsplatser:
Fastighetsnära hämtning (FN)
Vid varje fastighet i Uppsala kommun ska abonnemang för brännbart och kompost vara tecknat. Avfallet
som är fastighetsnära hämtas av Uppsala kommuns upphandlade entreprenörer.
Återvinningscentral (ÅVC)
På åtta platser i kommunen finns återvinningscentraler där hushållen kan lämna allt avfall (inklusive
förpackningar och returpapper, elektronik och farligt avfall) utom brännbart och komposterbart hushållsavfall.
Adresser och öppettider till återvinningscentralerna finns i en lista längst bak i häftet och på Uppsala
kommuns hemsida, www.uppsala.se. På varje återvinningscentral finns det en återvinningsstation och en
miljöstation.
Återvinningsstation (ÅVS)
På flera platser i kommunen finns återvinningsstationer där man kan lämna sitt förpackningsavfall. På
flertalet av dessa återvinningsstationer kan du lämna alla slags förpackningar. För att få veta var närmaste
återvinningsstation finns, kontakta Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, tfn 0200-88 03 11 eller
www.ftiab.se
Miljöstation (MS)
Vid en miljöstation kan hushållen lämna sitt farliga avfall. Miljöstationer finns vid alla återvinningscentraler
och vid ett antal bensinstationer i kommunen. Adresser till miljöstationerna finns i en lista längst bak i häftet
och på Uppsala kommuns hemsida, www.uppsala.se.
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Farligt avfall

Restprodukter

Textilinsamling

Elektronik

MS

Trädgårdsavfall

Sten och betong

Trä

Metall

Brännbart

Glasförpackning

ÅVC

Returpapper

Metallförpackning

Pappersförpackning

ÅVS

Kompost

Brännbart

Produkt

FN

Plastförpackning

Avlämningsplats

A
aceton

X

adventsljusstake

X

akrylfärg

X

akupunkturnålar

I behållare från Apoteket, Apoteket

alkohol, mindre mängder

Avloppet, efter utspädning med vatten

X

alkohol, större mängder

X

allrengöringsmedel

X

aluminiumfolie

X

ammoniak
ammunition, vapen, etc

X
Kontakta polisen 018-168500

armatur
asbest
aska

X
Förpackas i dubbla plastsäckar, lämnas till Hovgården mån-fre 07.00-16.00
X

ask av papper

X

ask av plast
astmainhalator (ej tom)

X
Apoteket

astmainhalator (tom)

X

avfettningsmedel

X

B
bag-in-box, påsen med tapp

X

bag-in-box, vinkartong - lådan

X

bakform av folie

X

bakform av papper

X

bakplåtspapper

X

ballong

X

bananlåda
bandage

X
X

barometer

X

batteri

X

batteriladdare

X

batterisyra

X

bekämpningsmedel

X

bensin

X

bestick av metall
bestick av plast

X
X

betong
bilbatteri

X
Inköpsstället, Återförsäljare

X

bildel av metall

X

bildel av plast

X

bilruta

X

bilvårdsprodukt

X

blandmaterialsprodukt

X

blekmedel

X

blomjord (mindre mängd)
blomkruka av plast
blomma (ej trädgårdsavfall)

X
X
X
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blompapper

Farligt avfall

Restprodukter

X

blysänke

X

bläckpatron (ej återvinningsbar)

X

blöja

X

bok (inbunden)

X

bok (pocket)

X

brandpulversläckare (ej tom)

Inköpsstället, Återförsäljaren

brandsläckare (tom)

Inköpsstället, Återförsäljaren

brandvarnare (utan batteri)

X

broschyr

X

bubbelplast

X

burk av aluminium (dryckesförp., ej pant)
burk av aluminium (dryckesförp., pant)

Textilinsamling

Elektronik

MS

Trädgårdsavfall

Sten och betong

Trä

Metall

Brännbart

Glasförpackning

ÅVC

Returpapper

Metallförpackning

Pappersförpackning

ÅVS

Kompost

Brännbart

Produkt

FN

Plastförpackning

Avlämningsplats

X
Pantstation

burk av glas

X

burk av plast (ex. keso, créme fraiche)

X

butterkaksring

X

byggskum

X

båtfärg

X

bärkasse av papper

X

bärkasse av plast

X

C
CD-fodral

X

CD-skiva

X

CD-spelare

X

cellofan av plast

X

cement

X

chipspåse av papper

X

chipspåse av plast

X

chokladask

X

chokladförpackning, papper

X

chokladförpackning, mjukplast

X

chokladförpackning, hårdplast

X

cigarettask utan plasthölje och folie

X

cigarettfimp

X

cigarettändare (tom)

X

cigarettändare (ej tom)

X

crème fraicheburk

X

cykeldel av metall

X

D
dagstidning

X

dammsugare
dammsugarpåse

X
X

dator

X

diesel

X

digitalbox
diskborste

X
X

2009-02-24

diskett

X

disktrasa

X

djurströ

X

dricksglas
duk av papper

Farligt avfall

Restprodukter

Textilinsamling

Elektronik

MS

Trädgårdsavfall

Sten och betong

Trä

Metall

Brännbart

Glasförpackning

ÅVC

Returpapper

Metallförpackning

Pappersförpackning

ÅVS

Kompost

Brännbart

Produkt

FN

Plastförpackning

Avlämningsplats

X
X

dunk av plast (tom)

X

däck (bil, MC, moped, cykel)

Återförsäljare

däck på fälg

Återförsäljare, Librobäck återvinningscentral (mindre mängd)

X

E
elektrisk apparat

X

elkabel

X

engångsgrill

X

engångsservis av metall

X

engångsservis av papper

X

engångsservis av plast (ej bestick)

X

epoxylim

X

eter
eternit

X
Förpackas i dubbla plastsäckar, lämnas till Hovgården mån-fre 07.00-16.00

F
fem femtisex (5-56 rostlösare)

X

fernissa
fimp (cigarett)

X
X

fisk

X

fix

X

flaska av glas, ej retur
flaska av glas, retur

X
Pantstation

flaska av plast (ej pantflaska av PET)
flaska, dryckesförpackning av PET

X
Pantstation

fläckborttagningsmedel

X

fogmassa

X

folie (över mjukost, yoghurt m.m.)

X

folie av aluminium

X

folie av plast

X

form av aluminium

X

fosforsyra

X

fotogen

X

fotokemikalie

X

frigolit (emballeringsmaterial)

X

frigolittråg (ex. köttfärs)
frityrolja

X
X

frukt/-skal

X

frysbox, frysskåp
fyrverkerier (detonerade)
Fyrverkerier (ej detonerad)

X
X
Inköpsstället, Återförsäljare

färg (även vattenlöslig)
färgband

X
X
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färgburk med fasta färgrester

X

färgburk med flytande färgrester

X

färgburk av metall (tom och penseltorr)

X

färgburk av plast (tom och penseltorr)
färgpatron (ej återvinningsbar)

X
X

färgrester

X

färgspray

X

fönsterglas
fönsterkuvert

Farligt avfall

Restprodukter

Textilinsamling

Elektronik

MS

Trädgårdsavfall

Sten och betong

Trä

Metall

Brännbart

Glasförpackning

ÅVC

Returpapper

Metallförpackning

Pappersförpackning

ÅVS

Kompost

Brännbart

Produkt

FN

Plastförpackning

Avlämningsplats

X
X

G
galge
gasolflaska

X
Inköpsstället, Återförsäljare

genomfärgat papper

X

gift utan anvisning på förpackning

X

gips

X

gladpack

X

glasburk (utan lock)

X

glasflaska (utan kapsyl, utan pant)

X

glykol

X

glödlampa

X

golvrengöringsmedel

X

gran

X

grenar och kvistar

X

grillkycklingpåse

X

gräsklipp

X

grönavfall (från trädgård eller dylikt)

X

grönsaksavfall

X

gödningsmedel

X

H
halogenlampa

X

hemelektonik

X

hink av plast (för livsmedel etc.)

X

husgeråd av aluminium

X

husgeråd av rostfritt material
hushållspapper (ofärgat)

X
X

hydraulolja
häftklammer

X
X

högtrycksnatriumlampa

X

I
impregneringsmedel
impregnerat trä

X
X

insektsmedel
isoleringsmaterial

X
X
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Farligt avfall

Restprodukter

Textilinsamling

Elektronik

MS

Trädgårdsavfall

Sten och betong

Trä

Metall

Brännbart

Glasförpackning

ÅVC

Returpapper

Metallförpackning

Pappersförpackning

ÅVS

Kompost

Brännbart

Produkt

FN

Plastförpackning

Avlämningsplats

J
jord

X

julgran

X

julklappspapper (omslagspapper)

X

järnskrot

X

K
kaffefilter

X

kaffesump

X

kakburk av metall

X

kakburk av plast

X

kalklösare
kanyl

X
I behållare från Apoteket, Apoteket

kapsyl el. lock av metall
karbonpapper

X
X

kartongförpackning (ex. mjölk, ägg m.m.)
kassettband

X

X
X

kastrull

X

katalog
kattsand (alla typer)

X
X

kaustiksoda

X

kemikalie

X

keramik

X

keramikfärg
klimatanläggning

X
Auktoriserad firma eller inköpsstället

klorin
kläder (användningsbara)

X
Hjälporganisation

kläder (ej användningsbara)

X

klädgalge

X

konservburk av metall

X

X

kontaktlim

X

kontorspapper

X

kork el. lock av plast

X

kristallglas

X

krukväxt (ej vedartad)
krukväxt (vedartad)

X
X

k-sprit
kuvert (ej vadderad)

X
X

kuvert (vadderad)

X

kvicksilverlampa

X

kylskåp

X

kött

X

köttben (fläskkotlett och mindre)
köttben (större än fläskkotlettben)

X
X

L
laboratoriekemikalie

X

lack

X
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lacknafta

X

lampolja
lastpall (euro-pall, flergångs)

X
kontakta valfri speditör

lastpall (engångs)

X

leksak av metall
leksak av plast

X
X

lim

X

limburk av metall (tom och ren)

X

limburk av plast (tom och ren)

X

lock av metall

X

lock av plast
luftvärmepump för hemmabruk

X
Inköpsstället, Återförsäljare

lut

X

lysrör

X

låda av papp

X

lågenergilampa
läder
läkemedel

Farligt avfall

Restprodukter

Textilinsamling

Elektronik

MS

Trädgårdsavfall

Sten och betong

Trä

Metall

Brännbart

Glasförpackning

ÅVC

Returpapper

Metallförpackning

Pappersförpackning

ÅVS

Kompost

Brännbart

Produkt

FN

Plastförpackning

Avlämningsplats

X
X
Apoteket

lösningsmedel

X

löv

X

M
marschall (utbränd)

X

maskindiskmedel

X

matlåda av aluminium (engångs)
matolja
matrester
medicin

X
X
X
Apoteket

metallhalogenlampa

X

metallhandtag från hink

X

metallrör för vitaminer

X

metalltub (ex kaviartub)

X

metanol
mjölkförpackning

X
X

mobiltelefon

X

motorolja
mugg av papp (engångs)
mugg av plast (engångs)
mutter

X
X
X
X

myrsyra

X

målarsoda
möbel
mögelmedel

X
X
X

N
nagellack

X

nagellacksborttagningsmedel

X

neonrör

X
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Farligt avfall

Restprodukter

Textilinsamling

Elektronik

MS

Trädgårdsavfall

Sten och betong

Trä

Metall

Brännbart

Glasförpackning

ÅVC

Returpapper

X

Metallförpackning

X

nylon

Pappersförpackning

notislapp, självhäftande

ÅVS

Kompost

Produkt

Brännbart

FN

Plastförpackning

Avlämningsplats

O
ogräsmedel

X

olja

X

oljefilter

X

oljerest

X

omslagspapper
overheadfilm

X
X

P
pantbelagd glasflaska

Pantstation

pappcylinder (ex. toapappersrulle)

X

papper (genomfärgat)

X

pappersblock (med metallspiral)

X

papperspåse (ex. mjöl, godis)

X

papperssäck

X

parfym

X

penseltvätt
pensel, tråg och roller

X
X

permanentvätska
PET-flaska

X
Pantstation

pizzakartong

X

plast (runt korv, ost, sylt-refill m.m.)

X

plastfilm (folie)

X

plastflaska (ex. schampo, ketchup)

X

plastförpackning (hårda, rengjorda)

X

plastförpackning (mjuka, rengjorda)

X

plastic padding
plastleksak (utan batteri)

X
X

plastlim

X

plastpulka (-stol m.m.)

X

plastpåse

X

X

plaströr
plexiglas

X
X

polish

X

poolrengöringsmedel

X

porslin

X

presentpapper

X

propp

X

propplösare

X

putsmedel
pärm

X
X

R
rakblad (yrkesblad)
rakhyvel

X
X

2009-02-24

rengöringsmedel
returglas

Farligt avfall

Restprodukter

Textilinsamling

Elektronik

MS

Trädgårdsavfall

Sten och betong

Trä

Metall

Brännbart

Glasförpackning

ÅVC

Returpapper

Metallförpackning

Pappersförpackning

ÅVS

Kompost

Brännbart

Produkt

FN

Plastförpackning

Avlämningsplats

X
Pantstation

returpapper

X

rostlösare

X

råttgift

X

rör av metall

X

rör av plast

X

S
salpetersyra

X

saltsyra

X

sand

X

serveringsfat (metall)
servett

X
X

silverputs

X

skaldjur
skinn
skor (användningsbara)
skor (ej användningsbara)

X
X
Hjälporganisation

X

X

skrivpapper

X

skruv

X

skumgummi

X

sladd

X

sladdlös elektrisk apparat

X

slang av plast (trädgårds- etc.)
slipers

X
Lämnas till Hovgården mån-fre 07.00-16.00

släckt kalk

X

smörjolja, -spray, -fett

X

smörask, pappersdelen

X

smörask, plastdelen
snus

X
X

soda

X

solariumrör

X

spackel

X

spegelglas
spetspapper (ex. tårtpapper)

X
X

spik

X

spillolja

X

sprayflaska med innehåll (gasdriven)

X

sprayflaska av metall (tom)

X

sprayflaska av plast (tom)

X

spruta

I behållare från Apoteket, Apoteket

sprängmedel

Kontakta polisen 018-168500

stearinljus

X

X

stekpanna

X

styren

X

stålband (runt diverse förpackningar)

X

superlim

X

X

2009-02-24

svampmedel

Farligt avfall

Restprodukter

Textilinsamling

Elektronik

MS

Trädgårdsavfall

Sten och betong

Trä

Metall

Brännbart

Glasförpackning

ÅVC

Returpapper

Metallförpackning

X

Pappersförpackning

sugrör (plast)

ÅVS

Kompost

Produkt

Brännbart

FN

Plastförpackning

Avlämningsplats

X

svavelsyra

X

sylthink

X

syra

X

säkring

X

T
tablett, tallriksunderlägg

X

takplåt

X

tallrik (papper)

X

tallrik (plast)
tejp

X
X

te (inkl tepåsar)

X

tegel

X

telefon

X

termometer (kvicksilver)
termometer (sprit)

X
X

termometer (elektronisk)

X

terpentin
textil (användningsbar)
textil (ej användningsbar)

X
Hjälporganisation

X

X

textil (flamskyddsbehandlad)

X

thinner

X

tidning

X

tipp-Ex
tonerkassett (ej återvinningsbar)

X
X

transformatorolja

X

tryckimpregnerat virke

X

trädgårdsavfall

X

trädgårdsmöbel av plast

X

träskyddsmedel

X

T-sprit

X

tub av metall, tömd (låt korken sitta kvar)

X

tub av plast

X

TV

X

tvåkomponentslim

X

tändvätska

X

U
ugnsrengöringsmedel

X

uppladdningsbar produkt

X

uppladdningsbart batteri

X
X

V

X

vadderat kuvert
vapen
vegetabilisk olja

X
Kontakta polisen 018-168500
X

2009-02-24

videoband

X

videokassettfodral

X

vinhätta (metall)

Farligt avfall

Restprodukter

Textilinsamling

Elektronik

Trädgårdsavfall

Sten och betong

Trä

Metall

Brännbart

Glasförpackning

X
X

vitvara (ej kyl och frys)

X

värmeljushållare (metall)
värmepump

MS

X

vinhätta (plast)
vinkork

ÅVC

Returpapper

Metallförpackning

Pappersförpackning

ÅVS

Kompost

Brännbart

Produkt

FN

Plastförpackning

Avlämningsplats

X
Auktoriserad firma

växter (ej trädgårdsavfall)

X

växtgift

X

växtnäring

X

W
wellpapp

X

Y
yoghurtförpackning (plast)

X

yoghurtförpackning (papper)

X

Z
zink/zinkplåt

X

Ä
äggkartong

X

äggskal

X

ättiksyra

X

Ö
öl- och läsktråg (papper)

X

öl- och läsktråg (plast)
örontops

X
X

2009-02-24

Adresser och öppettider för återvinningscentralerna:

Almunge

Björklinge

Gottsunda

Bakom Coop
Torsdag
Lördag

klockan 15.00-20.00
klockan 09.00-13.00

Vägverkets vägstation
Tisdag
Söndag

klockan 15.00-20.00
klockan 09.00-13.00

Hugo Alfvéns väg/Valthornsvägen
Tisdag-fredag
Lördag

klockan 13.00-19.00
klockan 09.00-15.00

Hovgården

Avfallsanläggningen
Onsdagar
Lämning av asbest, eternit och slipers, måndag – fredag 07.00-16.00
Librobäck

Lövstalöt

Boländerna

Storvreta

klockan 07.00-19.00

Söderforsgatan 3
Måndag-fredag
Lördag och söndag

klockan 07.00-20.00
klockan 09.00-15.00

Bakom Traktor Nord
Torsdag
Lördag

klockan 15.00-20.00
klockan 09.00-13.00

Spikgatan 1
Måndag-fredag
Lördagar och söndag

klockan 07.00-20.00
klockan 09.00-15.00

Ärentunavägen, vid reningsverket
Måndag, onsdag och fredag
Lördag

klockan 15.00-20.00
klockan 09.00-15.00

Återvinningscentralerna är stängda nyårsafton, nyårsdagen,första maj, Sveriges nationaldag,
midsommarafton, midsommardagen, julafton, juldagen och annandag jul.
Dagen före midsommarafton, julafton, nyårsafton och helgdag stänger återvinningscentralerna kl. 17.00.

2009-02-24

Adresser för Miljöstationerna:
MACKEN
Skyttorp
018-35 25 05
NORSK HYDRO
Klangs gränd
018-54 80 50
OK
Kungsgatan 80
018-71 37 50

Svartbäcksgatan 69
018-24 77 06

PREEM
Norbyvägen 83
018-53 37 80

Ramstalund
018-39 81 31

Om miljöstationen är låst gå in på bensinstationen och fråga efter nyckel.
Miljöstationer finns även vid alla återvinningscentraler.

Adresser för Återvinningsstationerna:
Kontakta Förpacknings- och Tidningsinsamlingen för att få veta var närmaste återvinningsstation är belägen.
På en återvinningsstation kan man lämna plastförpackningar, metallförpackningar, glasförpackningar,
pappersförpackningar och ofta även tidningar/returpapper.
Förpacknings- och tidningsinsamlingen
Telefon: 0200-88 03 11
Hemsida: www.ftiab.se

Så sorterar du ditt julavfall
BLOMMOR
(snittblommor)
kompost, i eget kärl för kompost

GLITTER, SNÖREN
brännbart, i eget kärl för brännbart

JULGRAN, ENRIS, TALLRIS
grovavfall, lämnas till återvinningscentral

JULGRANSBELYSNING, JULKORT MED BATTERI
elavfall, lämnas till återvinningscentral

JULGRANSFOT (av plast)
brännbart, i eget kärl för brännbart

JULGRANSFOT (av metall)
grovavfall, lämnas till återvinningscentral

JULGRANSKULOR
brännbart, i eget kärl för brännbart

JULKLAPPSPAPPER
pappersförpackning, lämnas till återvinningsstation

JULKORT
brännbart, lämnas i eget kärl för brännbart

MARSCHALLER
metallförpackning, lämnas till återvinningsstation

MOSSA
brännbart, i eget kärl för brännbart

STEARINLJUS
brännbart, i eget kärl för brännbart

KARTONGER
pappersförpackning, lämnas till återvinningsstation

VÄRMELJUSHÅLLARE (metall)
OBS! Vekeshållaren och värmeljuskoppen består av olika metaller och ska därför separeras
metallförpackning, (värmeljuskopp och vekeshållare) lämnas till återvinningsstation

VÄRMELJUSHÅLLARE (plast)
OBS! Separera vekeshållaren från värmeljuskoppen.
plastförpackning, (värmeljuskopp) lämnas till återvinningsstation
metallförpackning, (vekeshållare) lämnas till återvinningsstation

