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Källsortering hemma
Vi hjälps åt att källsortera och värna om miljön.
Här kommer lite information som många säkert redan 
har koll på men också lite nytt samt påminnelser. 

Miljötratten
För att enklare samla upp stekfett och undvika stopp i 
avloppet får alla hushåll en miljötratt.
Miljötratten är en tratt som du kan skruva på en vanlig 
PET-flaska.  Sedan kan matolja och stekfett som blir 
över hällas ned genom tratten till flaskan. Tratten går att 
stänga vilket motverkar dålig lukt. Förvara den under 
diskhon och när den blir full kan den slängas i hush-
ållssoporna. Blir det många flaskor per år är det bättre 
att lämna dem för återvinning på en återvinningscentral. 
Glöm ändå inte att torka ur stekpannan eller kastrullen 
med hushållspapper efter att fettet har hällts bort, före 
disk. Mer information finns på www.miljotratten.com

Ordning och reda i miljörummet
Här kommer information av vad som kan kastas i våra 
miljörum.
 - Hushållsavfall
  o Den gröna påsen med organiskt avfall 
  o Restavfall
 - Glas, färgat och ofärgat
 - Metall
 - Papper/tidningar 
 - Pappersförpackningar/wellpapp
 - Hårdplast och mjukplast
 - Lampor och batterier (dessa töms av oss själva)
Observera att det endast gäller hushållsavfall. Större 
avfall, så som stora kartonger samt övrigt (elektronik, 
skärmar, keramik mm.) lämnas till en återvinningscen-
tral, mer info www.telge.se. Känner du dig osäker på vad 
som hör hemma i vilken behållare finns det en  sor-
teringsguide
på insidan av
dörren för varje
miljörum och 
på vår hemsida. 
Det är viktigt 
att vi hjälps åt 
att sortera rätt 
så att vi kan hålla nere kostnaderna för avfallshämtning!

Kartonger ska bli platta
Kartongbehållaren är ofta full.
För att inte pappersinsamlingen 
ska bli full så snabbt bör vi försöka 
hjälpas åt att bli bättre på att 
platta till kartongerna innan vi 
slänger dem. Ett enkelt sätt är att 
stampa på dem först, ett annat att 
riva upp dem med en kniv. Tryck 
sedan till i kartonginsamlingen då 
ni lägger ner ert skräp. Om den 
trots allt är full upp till kanten kan 
man också använda en sopborste 
eller spade för att fördela om och 
trycka till.

Ingen Tesla i år
Utredningen om elbilsladdning är utförd och avs-
lutad med resultatet att vi är lite tidigt ute.
Gruppen genomförde en enkät för att kartlägga be-
hovet av laddning elbil/pluginhybrid i föreningen.
Utifrån svaren på enkäten kan vi utläsa att det i dag-
släget inte finns tillräckligt stort behov av laddning.
Endast två hushåll var intresserade “så fort det finns 
möjlighet”. Gruppen kommer därför inte gå vidare 
med detta men vi kommer följa utvecklingen inom 
området. Vi tackar alla som har svarat på enkäten (35 
hushåll).

Nu är glada julen slut
Julgranen ska kastas ut. 
Släng din gamla julgran på högen vid handikapparkerin-
gen innan den 15:e februari så hivar vi alla på en gång.

Datum för årsmöte bokat
Sist men inte minst, boka in den 15:e maj och ta chansen 
att motionera.
För att diskutera miljö med grannarna och kunna vara 
med att påverka, boka in den 15:e maj kl 18 för då 
blir det årsstämma i Östertälje båtklubbs klubbhus. 
Motioner lämnas in till styrelsen senast 31:a mars. Mer 
information kommer  både utsickat och på hemsidan, 
www.viksangstrand.se.
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Så här ska det se ut i 
behållaren.


