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STOCKHOLM 2021-03-31 
TILL DIG SOM BOR VID SUNNEPLAN 
   
 
 
 

 

Tillfällig sophantering vid Sunneplan 
Tisdagen den 6 april stängs avfallsstationen på Kristinehamnsgatan 36. 
Detta beror på bygget av de nya husen och att marken behöver förberedas 
för ledningar och ett fördröjningsmagasin för dagvatten inom området. 
Läs nedan var du kan slänga ditt avfall under tiden.  

TILLFÄLLIG SOPHANTERING 
Under byggtiden kommer du att kunna slänga ditt hushållsavfall på ungefär samma ställe 
som tidigare, se på markeringen på kartan nedan. Här ställer vi upp tillfälliga kärl som kan 
komma att flyttas något under byggtiden, men du kommer alltid att hitta dessa inom det 
markerade området på kartan. När husen är klara 2022 kommer nya avfallsstationer att 
finnas längs med Kristinehamsgatan och vid det nya torget vid Sunneplan 19.  

KÄLLSORTERINGSBILEN 
I Källsorteringsbilen som stannar ute på 
Kristinehamnsgatan  i hörnet mot Sunneplan 1-5, kan 
du slänga ditt sorterade avfall. Bilen finns på plats: 
Måndagar kl. 18.30-19.30 
Onsdagar kl. 20.00-21.00 
Fredagar kl. 20.00-21.00 

MATVAVFALL 
Du som idag sorterar ut ditt matavfall får framöver att gå lite längre. Det finns stationer 
med matavfallsinsamling på Kristinehamnsgatan 12 och 60. Gröna nyckeln passar 
även i dessa stationer. Vi vet att det är liten promenad men har tyvärr inte lyckats få till en 
annan tillfällig lösning närmare som fungerar även med hämtning så nära bygget. Vi 
hoppas att ni trots det fortsätter att sortera ut ert matavfall. 

ARBETSTIDER 
Vi vet att arbetet med att bygga husen innebär en hel del buller. Vår entreprenör, Skanska, 
gör sitt yttersta för att hålla nere bullernivåer och de planerar mer störande arbeten till 
begränsade timmar på dygnet. Arbetstider för bygget är vardagar kl. 07.00-18.00. 
Arbeten som bullrar mycket får starta först kl. 08.00. 

FRÅGOR 
Har du frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på tel 0770-814 814, eller 
kontakt@familjebostader.com 
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