
Infoskriv nr. 6                                                             Oktober 2016
                                                                

 
 

 

 

Til beboere på Skitunet 
 

1. Nedgravde avfallscontainere og avfallshåndtering på Skitunet  

Arbeidet mht. nedgravde avfallscontainere er nå endelig ferdig. Containerne blir ikke låst opp før 

godkjennelse fra Follo Ren foreligger og de gamle avfallscontainerne er fjernet. Først da kan de 

tas i bruk. Under her følger litt praktisk info med tanke på bruken av beholderne og hvilke regler 

som gjelder for sortering av avfall. 

Det er forbudt å sette fra seg søppel eller avfall ved avfallscontainere eller på fellesarealer. 

Forsøpling av fellesarealer er brudd på sameiets Trivselsregler. (Nåværende pkt. 6 vil bli endret 

pga. nytt avfallssystem)  

På stamplassene er det beholdere, som er tydelig merket med symbolene, Rest, Papp/papir og 

Glass/metall. 

1.1.Rest: 

 - All restavfall skal pakkes inn i plastposer/bæreposer, som knyttes godt igjen. 

 - Restavfall er bl.a.: Matavfall, bleier og bind, tørkepapir, isopor, gavepapir, hardplast, gummi,  

   sneiper og snus, tilgriset papir og plast. 

 - Plastemballasje sorteres sammen med restavfall.  

1.2.Papp/papir: 

 - Drikkekartong, papp og papir skal kastes løst i containeren. 

 - Papp må deles opp i biter  

 - Det er viktig at det ikke blir forsøkt å stappe for store enheter av papp ned i slusen. Store enheter  

   kan sette seg fast i den delen av beholderen, som er over bakken og dermed hindre at andre 

   ikke får sortert det de skal.  

 - Større fraksjoner av papp, må fraktes til gjenvinningsstasjon. 

1.3.Glass/metall (container kun ved nr. 15): 

 - Syltetøyglass o.l. 

 - Hermetikkbokser 

 - Tomme telys 

 - Aluminiumfolie m.m. 

1.4.Alt annet avfall må bringes til gjenvinningsstasjon. Gjelder bl.a. følgende: 

 - Farlig avfall (maling, batterier, rengjøringsmidler m.m.)  

 - Hagemøbler, tørkestativ o.l.  

 - Elektrisk og elektronisk avfall 

 - Større fraksjoner av papp 

 - Tekstiler 

 - Planter/hageavfall 

 - Trevirke 



________________________________________________________________________ 
Styrets kontaktinformasjon: 

 
Epost: skitunetboligsameie@gmail.com   Hjemmeside: www.skitunet.no     Mobil: 468 48 798 
 

Se for øvrig: http://www.folloren.no/getfile.php/3623906.1195.eaesauybax/Kildesorteringsguide.pdf 

Se også informasjonshefte 3/2016 Offentlig informasjon, som alle beboere mottok fra Follo Ren 

nylig.  

 

Vi håper alle blir fornøyde med den nye ordningen med avfallscontainere og at alle respekterer 

ovennevnte regler. Formålet med innføring av nedgravde avfallscontainere er jo at det skal bli 

enkel betjening, minimering av forsøpling rundt beholderne, bedre hygiene med redusert fare for 

luktplager samt at det er plassbesparende/effektiv arealbruk og mye penere langs veien ned til den 

«lille grønne oasen» på nedre felt. Det er ønskelig at den plassen blir et samlingspunkt med 

mulighet for å skape et hyggelig utendørs miljø.  

 

 

 

  
 

 
Busker og trær skal plantes og det skal monteres  
noen lyspunkt her senere i høst. 

 
 

  
 

Styret ønsker alle en 
strålende høst!  
 

 
Siste finpuss på nedre avfallsplass 
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