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Sop- och avfallshantering 

 
Hanteringen av hushållssopor och stora mängder av trädgårdsavfall sköts gemensamt av 
samfälligheten.  
Övrigt avfall (grovsopor, byggavfall, elektroniska apparater, miljöfarligt avfall m m) skall 
hanteras av den enskilde fastighetsägaren i enlighet med kommunens regler (se Sollentuna 
kommuns hemsida www.sollentuna.se och Sollentuna energis hemsida www.seom.se). 
Återvinningsstationer finns i Hagby i Täby och Smedby i Upplands Väsby. 

1. Sophusen  

Sophus finns i anslutning till garagelängorna vid Fjärdingsmans- och Länsmansvägarna  
(3 st vid F-vägen och 3 st vid L-vägen). 
 
I varje sophus finns några gröna sopkärl vilka är avsedda för brännbart avfall (allt utom 
matavfall och s k övrigt avfall; se nedan om övrigt avfall) samt ett par bruna sopkärl 
avsedda för matavfall  rötningsbart avfall). Till matavfall skall användas särskilda 
matavfallspåsar av papper, vilka genom samfällighetens försorg finns i påshållare i varje 
sophus. 
 
I sophusen finns anslag om vad för slags avfall som får slängas i de gröna resp bruna 
sopkärlen. Respektera detta och släng ingenting annat. Allt avfall skall vara ordentligt 
förpackat när det slängs i sopkärlen. Tänk på att INTE överfylla sopkärlen, locken ska 
kunna stängas. På så sätt kan du bidrar till att minska förekomsten av råttor. 
 
Sophusen är försedda med kodlås för att hindra utomstående att nyttja Nockens sophus. Koden 
till sophusen lämnas inte här utan kan lämnas av närmaste granne (om man är nyinflyttad) 
eller av styrelsen. 
 
Koden kommer över tid att ändras emellanåt och ny kod meddelas i styrelseinformation som 
delas ut till alla medlemmar.  
 
 
2.  Övrigt avfall 
 
Övrigt avfall (grovsopor, byggavfall, elektroniska apparater, miljöfarligt avfall m m) skall 
hanteras av den enskilde fastighetsägaren. Det är inte tillåtet att placera sådant avfall i 
sophusen, varken i sopkärlen eller bredvid på marken. Företaget som sköter sophämtningen 
tömmer endast sopkärlen och tar inte hand om sådant som placerats bredvid kärlen. 

Avfall som skall återvinnas, d v s tidningar, pappers-, plast- och metallförpackningar, stora 
kartonger och glas får inte kastas i sophusens sopkärl. Sådant avfall skall kastas vid 
speciella återvinningsstationer, t ex vid Rotebro köpcentrum, ICA Maxi i Häggvik eller norr 
om ICA-butiken i Norrviken eller vid de inledningsvis nämnda stora återvinningsstationerna.  
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3. Trädgårdsavfall 
År 2009 ersattes den s k Kompostplatsen av den nya  Trädgårdsavfallsplatsen. Den är 
belägen inne i skogspartiet norr om garagelänga 6 vid Fjärdingsmansvägen. Där får alla 
enskilda fastighetsägare och blocken i fortsättningen lägga sitt trädgårdsavfall. Följande gäller 
när ni skall lägga trädgårdsavfall där i fortsättningen:  
 

*S Endast trädgårdsavfall får läggas på platsen (grenar, kvistar, blommor, växter, gräs, löv, 
frukt),  inga plastpåsar, plastsäckar papperskassar, tomma jord säckar eller blomkrukor – allt 
avfall ska tömmas på platsen och inga påsar, säckar etc får lämnas kvar.  

 
* Trädstammar ("avgrenade"), grenar och grövre kvistar skall kapas till max 1,5 meterslängder 
och läggs med början längst upp till vänster i den västra delen (och utåt mot gaveln på 
garagelänga 6). OBS! Travas, vilket underlättar för lastmaskinen (med gripklo). Julgranar får 
läggas i västra delen mot motorvägen; granar längre än 1,5 meter kapas på mitten. Granarna 
travas för sig bredvid travar med trädstammar, grenar etc. Se skissen nedan. 

 
 * Tunna korta kvistar och allt övrigt trädgårdsavfall läggs med början längst upp till höger i 
den östra delen (och utåt mot gaveln på gage länga 6). Se skissen nedan.  

 

 

 


