Til beboere i Grefsentoppen Boligsameie
Renovasjonsetaten i Oslo Kommune arbeider for at Oslos befolkning skal bli flinkere til å
kildesortere, blant annet ved å informere og følge opp husstandene i byen. I Oslo er alle
husstander pålagt å kildesortere i henhold til gjeldende renovasjonsforskrift. Vi i
Grefsentoppen Boligsameie skal selvfølgelig gjøre vårt for å etterkomme dette kravet.
Vårt sameie har nå hatt Renovasjonsetaten på befaring, sammen med styret. Vi kunne i
fellesskap ved selvsyn konstatere at det var mangler ved kildesorteringen.
Renovasjonsetaten har sendt oss vedlagte rapport (se baksiden), inklusive en tydelig beskjed
om at kildesorteringen må forbedres. Det ble blant annet registrert løst (uinnpakket) avfall
og grovavfall (større gjenstander) i våre beholdere. Løst avfall og grovavfall i
restavfallsbeholdere reduserer kvaliteten på kildesorteringen, i tillegg gir det økt slitasje på
utsorteringsanlegget til Oslo kommune. Hvis dette fortsetter, kan konsekvensen bli at
beholderne ikke blir tømt. Vi registrerte sorte søppelsekker som inneholdt en mengde
colabokser og uinnpakket matavfall. Dette er helt uakseptabelt. Papir og papp kastes også i
restavfallsbeholderne, i stedet for papirbeholderne som står like ved siden av.
I forbindelse med befaringen som er avholdt, er det hengt opp ajourførte sorteringsguider
på oppslagstavlene og i søppelrommet. Her beskrives hva som skal kastes hvor. Denne
informasjonen finnes også på sameiets hjemmeside.
Kildesortering er en enkel måte å være miljøvennlig på!
Bruk:
•
•
•

blå pose til plastemballasje (blir til nye plastprodukter)
grønn pose til matavfall (blir til biogass og biogjødsel)
vanlig handlepose til restavfall (brennes og blir til strøm og fjernvarme)

Det er viktig at det bare kastes grønne poser (med matavfall), blå poser (med
plastemballasje) og restavfallsposer i beholderne. Papp, papir og kartong skal i egen
beholder og glass- og metallemballasje skal leveres på returpunkt for glass- og metall. Andre
typer avfall skal leveres til gjenbruksstasjonen på Engebråten, noen få minutter unna med
bil. For beboere som ikke har bil: ta kontakt med styret, så hjelper vi dere med å få kjørt bort
dette avfallet til Engebråten.
Renovasjonsetaten har varslet at de vil utføre en etterkontroll hos oss om noen måneder. Vi
håper da at alle har bidratt positivt, slik at resultatet vårt blir forbedret.
Takk for at du kildesorterer!
Oslo, 25.09.17
Vennlig hilsen
Styret

