
Avfallshantering Brf Hanaholm 789 
 

Du kan från och med nu slänga matavfall vid våra avfallsstationer!  

Vänligen hämta en bunt matavfallspåsar och ett sopställ per lägenhet, dessa finns i respektive port.  

Från och med måndag 12 juni 2017 stängs sopnedkasten i trapphusen, restavfall slängs hädanefter vid våra avfallsstationer. Källsortering av 

avfall gäller samtliga hushåll i Brf Hanaholm 789. För mer information om hur olika avfall källsorteras, gå in på Malmö Stads hemsida, eller kontakta 

styrelsen vid oklarheter.  

Vänligen följ nedan anvisningar. Det är viktigt att alla slänger rest- och matavfall på anvisad station, så vi inte får en överbelastning på någon av de 

andra stationerna, men notera att ”i första hand” gäller att man sorterar vid angiven station så länge det finns plats i sopkärlen.  

Vi har tidigare haft problem med överfulla kärl och vill i största möjliga mån undvika detta för att inte dra på oss onödiga kostnader, en nedskräpad 

utomhusmiljö och undvika invadering av råttor. Det är obligatoriskt att vika ihop kartonger och packa avfallet väl innan man slänger det i 

sopkärlen. Se även till att avfallet hamnar i sopkärlet så slipper vi att det trillar utanför och skräpar ner samt orsakar merarbete för SBC och extra 

kostnader för oss. Notera att det är förbjudet att slänga avfall på föreningens stationer som inte är hushållsavfall, t.ex. IKEA-kartonger, julgranar, 

madrasser, byggmaterial, etc. Detta ska du själv transportera till SYSAVs återvinningscentraler.  

Om vi alla hjälps åt så kommer förhoppningsvis fler än råttorna att trivas! 

Vid frågor, vänligen kontakta styrelsen. Som vanligt görs felanmälan till SBC.  

 

Tack på förhand för att vi alla hjälps åt att få avfallshanteringen att fungera på bästa sätt!  

 

Anvisningar:  

• Alla med adress Tessins väg sorterar matavfall och restavfall i första hand vid station 1, om detta är fullt utnyttjas station 2 (och i andra 

hand station 3). Övrigt avfall källsorteras vid station 3.  

• Alla med adress Roslins väg sorterar matavfall och restavfall i första hand vid station 2, om detta är fullt utnyttjas station 1 (och i andra 

hand station 3). Övrigt avfall källsorteras vid station 3.  

• Alla med adress Kilian Zollsgatan sorterar allt avfall i första hand vid station 3. Om matavfall eller restavfall är fullt utnyttjas station 2 eller 1.  

 



 

 

M = matavfall 
R = restavfall 
T = tidningar 

P = pappkartong 

Pl = plast 

Gf = glas färgat 

Go = glas ofärgat 

Me = metall 
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