
Sophantering  
 
I Sverige har vi möjlighet att återvinna 99 % av vårt hushållsavfall. Det innebär att vi kan ta hand om 
materialen som kastas och återanvända dem i nya produkter.  
 
Aluminium kan till exempel återvinnas hur många gånger som helst. En tonfiskburk kan ”återfödas” som 
en engångsgrill för att därefter bli en bilfälg och sedan en tonfiskburk igen. Papper kan också återvinnas 
flera gånger innan det har gjort sitt. Pappersmassan kan börja sitt liv som en wellpappkartong, för att 
sedan bli en mjölkförpackning. I nästa steg används samma material till din dagstidning och slutligen en 
rulle toalettpapper. 
 
För miljöns skull är det viktigt att alla boende hjälps åt att sortera sina hushållssopor. Dessutom minskar 
det fastighetens kostnader för sophämtning, vilket gynnar er alla som boende. 
 
 
 
Avfallsortering hos oss 
 
Hushållssopor 

 
Hushållssoporna (komposterbart och brännbart) ska läggas i soptunnan. 
 
Glas, tidningar, kartong, plast- och metallförpackningar 

 

 
Ska läggas i behållare på återvinningsstationen. Flaskor och burkar som kan pantas ska inte slängas utan 
tas till närmaste livsmedelsbutik som har mottagningsautomater. 
 



Grovsopor 

 
Övriga sopor och grovsopor lämnas till någon av kommunens återvinningscentraler. För information om 
var din närmaste återvinningscentral finns och dess öppettider kontakta din kommun eller gå in på 
deras hemsida. 
 
Gamla möbler och liknande får absolut inte ställas i soprummet. Som komplement till kommunens 
återvinningsstation kommer hyresvärden att varje vår placera ut en container på området avsedd för 
denna typ av sopor. Bovärden annonserar i entréerna när den kommer på plats och hur länge den står 
kvar. 
 
  

Bidra till en bättre miljö 
Vi kan göra mycket som företag, men för att verkligen lyckas är det avgörande att du hjälper till. Du 
kanske tror att du som enskild individ inte kan göra någon skillnad för miljön? Men det finns faktiskt 
en rad saker som du kan göra: 

• Lämna så mycket som möjligt till återvinningsstationen. 
• Häll inte ut miljöfarligt avfall som kemikalier i vasken eller toaletten. 
• Duscha kortare tid - en kort dusch på fem minuter istället för en kvart kan minska 

årsförbrukningen för varmvattnet med 500 kilowattimmar per person. Stäng av vattnet när 
du tvålar in dig och tvättar håret. Använd en duschtimer om du vill hålla koll på tiden. 

• Stäng av vattnet medan du borstar tänderna - bara att låta vattnet stå och rinna när du 
borstar tänderna gör att sex liter vatten per minut slösas i onödan. 

• Diska inte under rinnande vatten - om du diskar i en kvart under rinnande varmvatten går 
det åt 75 liter. Använd istället balja eller diskpropp. 

• Byt ut dina glödlampor mot lågenergilampor - de är dyrare, men håller mycket längre och 
drar mindre energi. 

• Stäng av tv, dator och andra apparater helt - ha dem inte i standby-läge. 
• Gå, cykla eller åk kollektivt istället för att ta bilen så ofta du kan - motion är en extra 

bonus! 
• Rapportera genast om kranar eller toaletter står och läcker. En droppande kran kan på en 

dag dra lika mycket energi och vatten som en dusch – till ingen nytta alls. Står kranen och 
droppar ett helt år motsvarar det 100 vattenfyllda badkar. I en läckande toalett kan över 1 
000 liter vatten per dygn försvinna i onödan. Det är lika mycket som sju fulla badkar – på 
bara 24 timmar! 

 


