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Avfallshantering inom Kvartalsvägen 

På Kvartalsvägen finns en fastighetsnära sortering av allt avfall undantaget vitvaror, 

badrumsinredning, byggmaterial och skrymmande möbler som de boende själva får 

transportera till Görvelns återvinningsstation.  

Hushållssopor  
Sorteras i matavfall och restavfall och läggs i molokbehållarna i parkeringens sydöstra hörn. 

Matavfallet som måste läggas i bruna papperspåsar avsedda för matavfallsinsamling 

lämnas i de små beige molokbehållarna och restavfallet lämnas i de stora bruna 

molokbehållarna. Påfyllning av papperspåsar för matavfall finns att hämta i barnvagns- och 

cykelrummen.  

 
Förpackningssopor 
Lämnas i det lilla huset och mittemot i de sopskåp som används för plast – och 

metallförpackningar invid Kvartalsvägen 8. Var god se bifogat schema om källsortering.  

 
Grovsopor, El-avfall och farligt avfall 
Lämnas i det större huset intill Kvartalsvägen 8. Var god se bifogat schema om grovsopor, el-

avfall och farligt avfall. 

 

Restavfall är det avfall som blir kvar när matavfallet är utsorterat, förpackningarna och 

grovavfall inkl el-avfall och farligt avfall är lämnade på rätt ställe. 

 

I rutan nedan anges exempel på vad som är matavfall och vad som är restavfall.  
Restavfall ex: aska, bindor/tamponger, blöjor, 
cigaretter, dammsugarpåse, disktrasor, kattsand, 
snus, tuggummi, kuvert, blommor, blomjord (små 
mängder) mm 

Matavfall ex: bröd, fisk, frukt, grönsaker, kaffesump, 
kött, matrester, skaldjur, tepåsar, ägg, äggskal, ris, 
mjöl, pasta, mindre ben fr kött, fisk, och fågel, 
popcorn, godis och choklad. 

 

OBS! Alla hus, skåp och underjordsbehållare är låsta. 

Med din portnyckel kan du låsa upp och låsa dörrar och inkastluckor. 

 

 
Utrustning för matavfallsinsamling 
I mars 2013 utdelad utrustning för matavfallsinsamling tillhör respektive lägenhet. Om det 

ändå saknas utrustning så går det bra att meddela styrelsen via E-post: 

styrelse.angslyckan@bredband.net alternativt lägga ett meddelande i brevinkastet hos 

ansvarig för avfallshanteringen. Namn och telefonnummer finner du på anslagstavlan (invid 

trappan) på entréplanet i det hus du bor.  

Järfälla kommuns Sorteringsguide  
Tips: Vid osäkerhet om hur avfallet ska sorteras och var det ska lämnas så titta i 

Sorteringsguiden. Den finns på kommunens hemsida alternativt i boken ”Sopor” som är 

tillgänglig i varje hus på anslagstavlorna samt i återvinningshusen. 

På sidan två finns av styrelsen beslutade ordningsregler för 

avfallshanteringen på Kvartalsvägen! 
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REGLER FÖR AVFALLSHANTERINGEN PÅ 
KVARTALSVÄGEN 

 
Beslutade av Ängslyckans styrelse på sammanträdet den 15 april 2014 

 

Krav på boende vid hantering av avfall: 

 Matavfall läggs i de papperspåsar avsedda för matavfall 

(plastpåsar får aldrig användas) som har delats ut till varje 

lägenhet/påfyllning finns i cykelrummen. Påsen försluts och 

lämnas i de mindre beige Bio Molok behållarna som är 

anpassade för matavfall.  

 

 Restavfall läggs i plastpåsar som knyts ihop ordentligt och 

lämnas i de stora bruna behållarna Snabb Molok för restavfall.  

 

 Tidningar och förpackningar (glas, kartonger och 

pappersförpackningar) lämnas i återvinningshuset för 

returpapper*. Plast – och metallförpackningar lämnas i 

sopskåpen som står emellan husen. 

 

 Grovsopor, el-avfall och farligt avfall lämnas i grovsopshuset**. 

 

Grovsopor (både brännbara och icke brännbara), el-avfall, farligt 

avfall, förpackningar, tidningspapper och matavfall ska inte läggas i 

de bruna underjordsbehållarna som är skyltade för restavfall. 

 

Krav ställs på boende att följa anvisningarna hur avfall får lämnas i 

molokbehållarna, återvinningshuset, grovsopshuset och i de nya 

sopskåpen. Detta gäller också anvisningarna om vad som ska lämnas 

på Görvelns återvinningsstation. 
 

 
* Det mindre vita huset intill Kv 8  ** Det större vita huset intill Kv 8 

OBS! Att kommunen vid felsortering tar ut straffavgifter.  

 


