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Sopor (S5, S22, S46) 
I området finns det tre soprum som har behållare för källsortering av returpapper, färgat glas, 
ofärgat glas, metallförpackningar, hårdplastförpackningar, batterier och kartongförpackningar. 
Genom att källsortera matavfallet kan vi minska mängden av hushållsavfall och reducera våra 
kostnader för sophantering. Matavfall skall få endast läggas i avsedda bruna påsar. Förpacka 
soporna väl så att dålig lukt inte sprids. Soprummen skall alltid vara låsta, så kommer inga 
obehöriga in i våra soprum. 
 
Elektronik (S5) 
I soprummet S5 vid vaktmästeriet finns en elbur, där man ska slänga elektronikavfall. Man kan 
också slänga elektronik på återvinningscentralen. 
 
Container (CP) 
Finns på containerplatsen, östra parkeringen, för permanent uppställning. Containern är låst och 
Ni får tillgång till den genom Er lägenhetsnyckel, som passar i hänglåset. Tänk på att låsa efter 
Er, då kostnaden för denna container såväl som de lås den är utrustad med betalas genom Er 
månadsavgift. I containern slänger vi grovsopor, t.ex. möbler, cyklar och annat skymmande. Om 
containern är full, vänligen ring Riksbyggen, så de kan beställa tömning. 
OBS! Elektronikavfall och bildäck räknas som farligt avfall och får inte läggas i containern!  
 
Trädgårdsavfall (TA18, TA49) 
I området finns det två platser att slänga trädgårdsavfall (löv, ris, gräs och pinnar). Dessa 
platser finns belägna på baksidan av höghusen.  
 
Kyl och frys 
När du skall slänga kyl och frys, lämna du dessa på återvinningscentralen i Gunnesbo.  
 
Återvinningscentral 
Närmaste SYSAV:s återvinningscentral finns i Gunnesbo Återvinning på Traktorvägen 18 i Lund. 
Öppet: Måndag-Torsdag 11-18, Fredag-Söndag 9-15. På återvinningscentraler kan du lämna: 
brännbart material, elektronik, järnskrot, annan metall, trä, kompostmaterial, sten, tegel, 
betong, bilbatterier, lysrör, småbatterier, farligt avfall, kyl, frys och ej återvinningsbart 
material samt loppisprylar.   
 
Miljöstationer  
På miljöstationerna kan du lämna in miljöfarligt avfall som batterier, färg- och oljerester, 
lösningsmedel, lysrör, sprayburkar etc. Närmaste miljöstation finns på Gunnesbo. 
 
Flyttning  
Har ni mycket skräp som skall slängas, exempelvis vid en flyttning, så kontakta vaktmästaren, så 
kan han hjälpa er hur ni skall gå tillväga. 
 
Vill ni veta mer om sophantering, så kan Ni läsa mer på Lunds Renhållningsverks hemsida 
http://www.lund.se/.  
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