
Søppelhåndtering i Parkgata 14 
 

I Tromsø er vi gode på søppelsortering og det gjelder også for oss i Parkgata 14.  

Vi ønsker at vi skal ha det pent og ordentlig rundt oss for da blir folk gjerne glade 

og det blir trivelig å bo her.  

 

Søppel skaper vi, enten vi vil eller ikke, og vi er selv ansvarlig for at det vi bringer inn i huset må vi 

faktisk også ta med ut når det ikke lenger tjener sin hensikt.  

 

Så for oss som for alle andre;  

 

o Drikkekartonger, altså melk- og juicepakker, pudding- og sauspakker kastes i oransje pose. 

Alt må være rengjort, dvs. skyllet og tørket.   

o Aviser, ukeblader, tidsskrift, skrivepapir, samt lettkartong som f.eks. 

frokostblandingsesker, eggekartong, vaske- og skyllemiddelesker, pizzaesker, skoesker, 

annen lett emballasjekartong, skal i de røde posene. Større bølgepapp regnes imidlertid 

som spesialavfall.  (Se pkt. «Alt annet søppel»)  

o Plast skal i de blå posene. Husk å trykke godt sammen godt før du knyter.  

o Matavfall skal i de grønne posene. NB! Viktig å knyte godt. 

o Restavfall, inkludert gavepapir skal i vanlige vrengte plastposer eller andre hvite 

avfallsposer.  

 

Også må vi nevne rottene og fuglene, -de går løs på alt som er lett tilgjengelig, så trykk 

litt ekstra på når du slenger posen i søppelkassen, sånn at lokket går igjen.  Det er lite 

som skal til.  Hvis alle gjør det blir det også plass til mer.  

 

 

Nye poser finner du ved søppelkassene. 

Sjekk ut Remiks sorteringsguide.  

 

Glass og metall skal kastes ved returpunkene som er plasser rundt om i byen. Den nærmeste for 

sentrum er nede på Prostneset. Sjekk ut Remiks returpunkt for å finne din nærmeste. Flasker med 

pantemerke kan du pante der du handler.  

 

Alt annet søppel, som elektriske artikler, byggeavfall, malingsrester etc. må behandles 

som spesialavfall og transporteres til returstasjonene.  Dersom du ikke har anledning til 

å få dette fjernet umiddelbart, må du oppbevare det f.eks. i din egen bod inntil vi tar en 

ryddedugnad i fellesskap og kjører bort avfall. Det vil skje et par ganger i året og vil bli 

annonsert i god tid.  

 

Plass til ekstra oppbevaring av større ting som skal kastes, kan man få behov for, for en kortere 

periode. Ta da kontakt med styret for godkjenning. Du vil da får en lapp med leilighetsnummer og 

utløpsdato som du setter på tingene. Etter utløpsdato må man påregne lagerleie.  Vi regner 

imidlertid med at alle tar ansvar, slik at vi slipper å sette inn tiltak som f.eks. månedlig søppelavgift 

for samtlige leiligheter.  

 

Vi deler fellesareal alle sammen og det er jo for oss selv vi ønsker å 

holde det pent og trivelig. Men tenkt også på at salgsverdien av 

leilighetene kan være avhengig av fellesarealer og førsteinntrykk. 

Her er det godt å bo! 

                                                                                                                    

Hilsen fra Styret i Boretslaget Parkgata 14.  


