
Hej! Nu har det äntligen blivit dags att börja 
använda den nya sopsugssugsanläggningen 
där du får möjlighet att sortera ut matavfall, 
tidningar och rest avfall. I detta nyhetsbrev 
berättar vi mer om hur det går till.

NU KÖR VI IGÅNG
Nu har sopsugsinkasten i ditt kvarter öppnat 

och du är välkommen att börja 
kasta matavfall, tidningar 

och restavfall i respektive 
inkast. Det är viktigt att 

du sorterar rätt för att 
matavfallet och tid-
ningarna ska kunna 
gå till återvinning 
och göra nytta för 
miljön. Dessutom är 
det mer ekonomiskt 

för din brf eller hyres-
värd när du och dina 

grannar sorterar rätt, 
eftersom det är dyrare 

att låta avfall gå till förbrän-
ning istället för återvinning.
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AVFALLETS RESA I VÅRA LEDNINGAR

SÅ SORTERAR DU I NYA SOPSUGEN
Är du osäker på hur du ska sortera? Bläddra 
till nästa sida så hittar du en liten guide för 
sorteringen. Mer information finns också 
i den broschyr som du fick hem för några 
veckor sedan, antingen i brevlådan eller när 
vi knackade på hemma hos dig.

De tillfälliga avfallskärlen som du och dina 
grannar har använt sedan i våras kommer 
stå kvar under några veckor till – men vi 
ber dig att hellre använda de nya 
sopsugsinkasten.

TACK FÖR BRA MÖTEN  
I DECEMBER 
Under december var vi ute 
och knackade på hos alla er 
i husen som nu kopplats in 
till den nya sopsugen. Det 
blev många bra möten och 
vi vill passa på att framföra 
ett stort tack till dig som var 
hemma och ville prata sopsug 
och sortering med oss. 
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KONTAKTA OSS
Har du frågor kring sopsug och 
avfalls hantering? Välkommen 
att kontakta Servicecenter,  
servicecenter@sundbyberg.se 
eller 08-706 65 00. Du kan 
också kontakta oss som  
jobbar med sopsug direkt  
via e-post. 

 

 
Mari Chmielewski 
Projektsamordnare sopsug 
mari.chmielewski@savab.se 

 
Fredrik Nilsson
Projektledare sopsug 
fredrik.nilsson@savab.se 

SÅ SORTERAR DU I NYA SOPSUGEN 

Matavfall
Lägg matavfallet i de bruna papperspåsarna 
som du får av din hyresvärd eller bostads-
rättsförening. Det är viktigt att du använder 
de nya matavfallspåsarna med klisterremsa. 
De är tjockare och anpassade för sopsug. 
Matavfallspåsarna kastar du sedan i det 
gröna sopsugsinkastet märkt ”Matavfall”. Då 
återvinns dina matrester och blir till biogas 
och biogödsel, som bidrar till en bättre miljö. 

Exempel på matavfall
• Råa eller tillagade rester av exempelvis 

grönsaker, frukt, fisk, fågel, kött, ägg, mjöl
• Skal från frukt och grönt
• Bröd, kex, kakor och bullar
• Choklad och annat godis
• Hushållspapper (ofärgat)
• Kaffesump, kaffefilter och tepåsar

Restavfall 
Din ”vanliga soppåse” med brännbart rest-
avfall kastar du i det svarta sopsugsinkastet 
märkt ”Restavfall”.

Exempel på restavfall
• Köttben (fisk- och fågelben kan du lägga i 

matavfallet)
• Kuvert, känsliga brev och dokument
• Hygienartiklar som blöjor, dambindor, tops
• Dammsugarpåsar och damm från sopning
• Cigarettfimpar, aska och snus
• Kattsand (även pappers- och träbaserat)
• Krukväxter och snittblommor

Tidningar
Tidningar och annat returpapper kastar du 
i det blå sopsugsinkastet märkt ”Tidningar”. 
Tidningar och papper ska läggas löst i sop-
sugsinkastet. Om du har tidningar och reklam 
med plastomslag runt ska omslaget bort och 
sorteras som plastförpackning istället. 

Exempel på tidningar och papper
• Dagstidningar
• Tidskrifter, reklamblad, broschyrer,  

postorder- och resekataloger
• Skriv- och ritpapper
• Pocketböcker


