
Sophantering för boende i Brf Mården 

 

Mårdens källsorteringsrum vid Landåvägens vändplan är öppet måndagar mellan 19.00 och 20.00. 

Källsortering av sopor, fastställda av Miljömyndigheterna i Nacka och Brf Mården: 

Du kan själv lämna sopor kostnadsfritt i Kovik eller Östervik (ej byggsopor i Östervik) vissa tider. Gå 

in på www.nacka.se , Bo och Bygga, för mer info eller ring till 718 80 00. 

Om du skall beställa hämtning av kyl, frys, tvätt- diskmaskin, byggsopor, trädgårdsavfall och 

stora grovsopor, ringer du själv till Nacka Kommun, tel. 718 80 00. Du debiteras enligt taxa. 

OBS! Sopor får ALDRIG ställas utanför källsorteringsrummet, det kan medföra böter på minst 

800 kronor! 

 

Batterier 
Kastas i därför avsedda batteriholkar, t ex vid Tempo eller i vårt källsorteringsrum.  

Byggsopor  
t.ex. fast inredning i lägenheter som köksskåp, garderober, våtrumstapeter och mattor och övriga 

liknande sopor som kvarstår efter ombyggnader/ändringar i lägenheten: Bortforslas genom den 

boendes egen försorg till t ex Kovik. Hjälp med bortforsling kan beställas genom Nacka Kommun 

enligt ovan. Kostanden debiteras den boende.  

Tips: Avtala med din entreprenör så att bortforsling av byggavfall ingår i priset! 

El/elektronikavfall 
T ex: Lysrör, glöd- och lågenergilampor, TV, radio- och hushållsapparater, datorer och övrig data- och 

elektronisk utrustning, allt med sladd och batteri. Tänk på att leksaker och många andra saker 

innehåller olika slags elektrisk utrustning – dessa kastas även här!  

Större produkter som kyl- frys, spis, tvätt, disk, TV, radio bortforslas genom den boendes egen försorg 

om du inte låter säljaren ta hand om det. Hjälp med bortforsling kan beställas genom Nacka Kommun 

enligt ovan. Kostanden debiteras den boende.  

Farligt avfall 

Till farligt avfall hör t ex bekämpningsmedel, färg- och lösningsmedelsrester, bilbatterier, lysrör, 

kvicksilverlampor, kvicksilvertermometrar, fotokemikalier. Lämnas på en miljöstation. Närmaste 

miljöstation finns på Statoil vid Vikdalsvägen. 

Kuvert  

Kuvert kastas bland hushållssoporna. 

Läkemedelsrester 

Lämnas till apoteket. 

Glas 
Kastas i glascontainrarna vid Tempo, sorterat på färgat resp. ofärgat glas. Ta bort skruvkorkar av plast 

och metall. Inte porslin, keramik etc. Skall kastas som grovsopor i källsorteringsrummet. 

Hushållssopor och kuvert  
(via sopsug i trappuppgångar och ”soppelare” för radhus). Om det är stopp i soppelarna, kasta då 

soporna i sopnedkastet i närmaste trapphus, Ställ dem ej på marken!  

De som bor i radhusen kommer in i närmaste trappuppgång med sin e-nyckel och kan kasta sina sopor 

där om det är stopp i sopsugen. 

 

Packa ihop soporna väl så de inte blir skrymmande och så att soppaketet inte går isär – vi betalar per 

m3. 

Givetvis får hushållssopor inte kastas i källsorteringsrummet! 

http://www.nacka.se/


Kläder 
läggs i insamlingscontainrarna vid ICA Maxi. 

Kyl/frys, tvätt- diskmaskiner spisar etc. 
maskiner som innehåller freongaser och motsvarande och andra större elmaskiner som tvätt- och 

diskmaskiner svarar den boende själv för att de blir bortforslade. Om inte säljaren tar hand om dem, 

kontakta Nacka Kommun för hämtning, se ovan. 

Metall 
Metallförpackningar, t ex burkar av plåt eller aluminium, kapsyler o lock kastas i särskild container 

vid Tempo.  

Övrig metall som aluminiumfolie och formar, värmeljusbehållare, VVS-detaljer, stekpannor, grytor 

och pannor och andra produkter som inte är förpackningar, kastas i källsorteringsrummet.  

Inte burkar med färg etc. de kastas på en miljöstation. 

 

Möbler  
Mindre möbler, (nermonterade) kan lämnas i källsorteringsrummet. Större möbler som soffgrupper, 

stora sängar etc. får du själv ta hand om. Hämtning kan du beställa genom Nacka Kommun, se ovan. 

Plastförpackningar 
Kastas i särskild container vid Tempo. ( Inte PET-flaskor – lämnas i butik). Övrig plast i 

källsorteringsrummet. 

Tidningar  
kastas (utan plast/papperskasse) i tidningscontainern vid vändplan Landåvägen. Även broschyrer, 

reklamblad, kontorspapper och andra pappersprodukter som inte är förpackningar. 

Inga kuvert! Kastas bland hushållssopor! 

Trädgårdsavfall  
T.ex. grenar, buskar, och andra växter Får aldrig kastas i Källsorteringsrummet! 

Trädgårdsfall får inte heller kastas på grönytor tillhörande de olika bostadsrättsföreningarna eller 

Samfälligheten i Jarlaberg.  

Bortforslas genom den boendes egen försorg till t ex Kovik. Hjälp med bortforsling kan beställas 

genom Nacka Kommun enligt ovan. Kostnaden debiteras den boende. Överträdelse beivras! 

 

Wellpapp – och övrig kartong 

Även mjölk/juiceförpackningar (rena - hopvikta) pappersbärkassar, toarullar, blom- och 

presentpapper, hundmatsäckar, sockerpåsar, pastapaket mm kastas, hopvikta (!) i wellpappscontainern 

vid vändplan Landåvägen. 
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