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Styrelsen  
önskar Er alla en riktigt trevlig Jul och ett Gott Nytt År. 
 
 
Detta utskick kommer att behandla vårt avfall och anledningen till detta är den förändrade 
sophanteringen.  
 
 

Sopsortering 
 
Denna information och mycket mer kan du finna på kretsloppsnämnden i Göteborg. Detta är ett litet 
utdrag ur all information. Ute vid Högsbo industriområde finns det en återvinningscentral och det kostar 
25 kr per besök och fullastad personbil. Där kan man lämna alla typer av avfall. Efter nyår kostar det inget 
att lämna i Högsbo, man kan beställa frikort. 
 

• Grovsopor. 
 
Grovavfall är det hushållsavfall som är för stort och eller väger för mycket för att kunna läggas i ett 
sopkärl. Exempel på detta är trasiga möbler, gamla cyklar m.m.  Grovsoprummet finns på Dr Bexg. 
 

• El avfall. 
 
Även dessa prylar skall källsorteras, eftersom de innehåller både värdefulla metaller och hälsofarliga 
ämnen. Lämna dessa produkter på en återvinningscentral. Sedan 1 juli 2001 finns det en förordning om 
producentansvar för elektriska produkter. Det betyder att vi ska källsortera alla våra trasiga el- eller 
batteridrivna hushållsapparater. Allt som har sladd eller drivs med batteri räknas till el-avfall. När det 
gäller batterier och olika sorters lampor typ glödlampor, lågenergilampor lysrör samt batterier kan dessa 
lämnas i soprummet på Dr Hjortsg. och Dr bexg. 
 

• Kyl  och frys. 
 
Kyl och frys av äldre modell (och även en del nya) innehåller freon som påverkar ozonskiktet i atmosfären 
negativt. Lämna dessa produkter på en återvinningscentral. Du kan även kontakta kundservice på 
kretsloppsnämnden i Göteborg och beställa hämtning av kyl och frys mot en avgift per skåp. 
Telefonnummer till kundservice är 031-611500. 
 

• Stickande och skärande. 
Stickande och skärande avfall bör förpackas väl och lämnas tillsammans med övrigt restavfall ( i din 
soppåse). Använda kanyler lägger du i en speciell behållare som du får gratis på apoteket och lämnas 
sedan tillbaks dit eller till en återvinningscentral. 
 
 



 
• Icke brännbart 

 
Allt vårt hushållsavfall går inte att utvinna energi ur. Till de materialen hör bl. a gipsskivor, fönsterglas, 
speglar, toastolar och handfat. Icke brännbart material lämnar du till en återvinningscentral. 
 

• Farliga avfall. 
 
I våra hushåll använder vi oss av många kemikalier och andra farliga ämnen. Om det farliga avfallet 
kommer ut i vattnet kan det skada vattenlevande djur och växter. Om det läggs i soppåsen kan giftiga 
ämnen hamna i förbrännings askan från Sävenäs. Det farliga avfallet lämnar du på en miljöstation, 
återvinningscentral eller i soprummet vid Dr bexg. (bakom konsum). 
 
 
Adresser och nummer 
 
Styrelsen har fått ny emailadress och vi vill slå ett slag för hemsidan. 
styrelsen@gbghus14.se. 
Hemsidan:www.gbghus14.se 
 
Telefonnummer till Riksbyggens felanmälan är 
704 55 55. Även emailadressen 
felan.goteborg@riksbyggen.se går att använda. 
Telefonnummer till p-platskö (intresseanmälan, 
byte, mm): Marie Fahlström, 704 55 16 eller 
marie.fahlstrom@riksbyggen.se. 
 
 
 
 
____________________________________________________________________________ 
Utgives av styrelsen nummer vintern 2OO4 
Styrelsen för Göteborgshus no. 14: 
Ordförande Jörgen Bergman, Vice ordf. Peter Skarestad 
Övriga ledamöter är Ingela Palmertz, Henrik Rydbeck och 
Robert Siivonen. Magnus Alexandersson är Riksbyggens 
Representant (och vikarierar för Nicholas Stålfors i sex månader) och suppleanter är 
Olof Tedenbrant och Mattias von Grünigen samt Eva Ekström (från 
Riksbyggen). 
Postmottagare: Jörgen Bergman, Dr. Hjorts gata 1D, 413 
23 Gbg eller e-mail: styrelsen@gbghus14.se 
Felanmälan Riksbyggen: 
Telefon 704 55 55 eller e-mail: felan.goteborg@riksbyggen.se 
Telefontid: Mån 08 - 18, tis - tors 08 - 16.30, fre 08 - 15.30 
Magnus Alexandersson 704 55 31. Alla frågor och kontakt sker via 
Riksbyggens felanmälan. 
Marie Fahlström (p-plats mm) 704 55 16 eller 
marie.fahlstrom@riksbyggen.se 
Post till Infobladet: Har du frågor eller synpunkter, skriv till: 
styrelsen@gbghus14.se eller Olof Tedenbrant, Dr Hjorts g 8A. 
 
 
 


