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Miljöarbetet på Vilundaparken
Nya rutiner för sop- och avfallshantering på idrottsanläggningen Vilundaparken
Bakgrund
Åtgärder med anledning av miljörevisionens rapport. Det har framkommit vid miljörevision att
nuvarande sop- och källsorteringssystem inte är tillräckligt i dagsläget.
Vi har nu arbetat vidare med detta och är klara att köra igång.
Dessa rutiner omfattar alla inom anläggningen, såväl kommunens anställda, besökare samt
föreningar, dess ledare och utövare.

NU KÖR VI..…
Ett antal Miljöstationer har placerats ut i Vilundaparkens lokaler. I ishallen finns i Norra och
Södra korroidoren större sopsorteringskärl.
Utöver de vanliga papperskorgarna för brännbara sopor som vi behåller delar vi i fyra
fraktioner:
1.
Metallförpackningar
2.
Plastförpackningar
3.
Färgat glas
4.
Ofärgat glas
Wellpapp viks ihop och placeras i någon av de två rullburar som finns i ishall samt
huvudentré sporthall/KSC.
De är placerade på fem olika ställen i anläggningen.
A-hall
B-hall
Huvudentré sporthall/KSC
Kampsportcenter
Vaktmästarexpedition ishall
Farligt avfall
Farligt avfall som t.ex. kemikalier, elektronik, läkemedel, målarfärg och liknande ska inte slängas
på Vilundaparken utan tas till godkänd Miljöstation som t.ex. Smedby av den som brukat
avfallet innan det blev just avfall.
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Arrangemang
Vid större arrangemang kommer Vilundaparkens personal att placera ut en eller flera pallar
med sex stycken kärl. Samma sorteringsfraktioner som ovan.

Ni som har kansli- / föreningslokaler i Vilundaparken.
Ni som har lokaler i anläggningen där människor regelmässigt befinner sig kommer att ansvara
för att källsortering sker inom lokalerna och att det kommer vidare till Miljörummet, tidigare
soprummet på anläggningens framsida som nu är ombyggt till Miljöstation med stora
sorteringskärl. Mats kommer att kontakta VIK Hockey, Väsby Simsällskap, VIK Fotboll samt
Grimsta AIK för visning och genomgång av rutiner. Här gäller ett större ansvarsantagande när
det gäller källsorterandet i olika fraktioner och omhändertagandet för vidare hantering.

Föreningarna ansvarar för att kommunens miljö- och energipolicy genomförs genom att hela
idén implementeras och att den praktiska hanteringen gås igenom med ledare och medlemmar.
Har ni frågor eller tankar om detta är ni välkomna att kontakta Mats Grufman 08-590 97 303
eller Jonas Edholm 08-590 97 855.
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