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Om vatten och avfall och
hur du gör bra val för både
dig och miljön
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FÖR DIG SOM BOR I NORRA DJURGÅRDSSTADEN • M ARS 2020

Färgade
sopsugsnedkast
	
Grått för restavfall – din
soppåse efter att du har
sorterat ut matavfall och
förpackningar. Packas i
plastpåsar som knyts ihop
ordentligt.
Blått för tidningar.
Kastas löst i nedkastet
(ej samlade i påse).
	
Gult för plastförpackningar.
Packas i plastpåse eller läggs
löst i nedkastet.

Avfallshantering i
Norra Djurgårdsstaden
Norra Djurgårdsstaden är ett område med hållbarhetsprofil. Här
planeras och byggs avfallslösningar som bidrar till en hållbar livsstil.
Det ska vara lätt att sortera samtidigt som buller och transporter minskas.
Matavfallskvarn – I varje kök finns det en
matavfallskvarn för att mala ner matrester,
skal och annat som du skär bort från frukt
och grönt. Större delar ska hackas ner i
mindre bitar och undvik att kasta ner ben,
rått skinn från fisk och stora kärnor, såsom
avokado eller persika. Fråga din fastighetsägare vad som gäller för just din kvarn.
Matavfallet mals ner direkt i avloppet och
följer med vattnet till avloppsreningsverket.
Sen rötas det till biogas som bland annat
driver stadens bussar.
Sopsugssystem – Ta med dina tidningar
och plastförpackningar samtidigt som du

slänger restavfallet. Allt ska slängas i de
olikfärgade sopsugsnedkasten som finns vid
ditt hus. Tänk på att det blir stopp i sopsugssystemet om det kastas ner alltför stora saker
i nedkasten.
Miljörum – Övriga förpackningar lämnar
du i miljörummet. Här bör det även finnas
kärl för mindre grovavfall som exempelvis
trasiga leksaker och gamla pärmar samt
mindre behållare för trasiga glödlampor och
småelektronik.
Fler tips på hur du sorterar:
svoa.se/avfallshantering-nds

Öppet hus
Välkommen på visning av sopsugs
anläggningen i Norra Djurgårdsstaden.
På plats finns experter för att svara på
dina frågor. Du kan också testa dina
kunskaper om avfallssortering.
När:	Torsdag 24 mars, kl 18.30 – 20
Lördag 28 mars, kl 15 –16.30
Var: 	I berget bakom Bobergsgatan,
vid hus 25, följ skyltning

Automatisk miljöstation
finns på Bobergsgatan
vid hus 25

Miljöstationer för miljöfarligt avfall

Ska vi byta grejer
med varann?
Pop-up återbruk är två specialbyggda
containrar som ställs upp på olika platser i
Stockholm under helger från april till och
med oktober. Allt för att underlätta återbruk
och återvinning för dig och minska mängden avfall.
Här kan du lämna saker du inte längre behöver, så att de kan få ett nytt liv hos någon
annan. Kanske hittar du något du själv vill
ha? Då kan du ta med det hem – helt gratis!
Du kan lämna saker i den storlek du själv
kan bära med dig. Personalen på plats
hjälper till att bedöma vilka saker som kan
återbrukas eller lämnas till återvinning.

Miljöfarligt avfall, exempelvis målarfärg, nagellack och hushållskemikalier eller
småelektronik, kan lämnas till miljöstationen på Bobergsgatan eller till mobila
miljöstationen.
Robotiserad miljöstation på Boberggatan
På Bobergsgatan vid hus 25 ligger en automatisk miljöstation som är öppen varje dag,
dygnet runt. Här kan du lämna miljöfarligt avfall som högst väger 20 kilo. Du öppnar
stationen med ett sms eller scannar in en QR-kod. På huset finns beskrivning hur du gör.
Avfallet ställs i en låda som tas om hand av en robot som ställer lådan på en hylla.
Inne i miljöstationen finns plats för många lådor som roboten håller ordning på. När
stationen är på väg att bli full skickar den ett larm till oss så vi kan förbereda tömning.
Mobil miljöstation
Den mobila miljöstationen stannar vid Jaktgatan 3, fyra gånger per år. Personal
tar emot ditt miljöfarliga avfall och småelektronik upp till en mikrovågsugns storlek.
Lastbilen kör runt i Stockholm hela året, turlista finns på svoa.se/mobila
Mobila miljöstationen stannar
på Jaktgatan 3:
Tisdag 19 maj
19.30 –20.00
Onsdag 23 september 18.00 –18.30
Torsdag 3 december
19.30 –20.00

Större mängder farligt avfall
eller elavfall är du välkommen
att lämna på någon av stadens
återvinningscentraler, närmast
ligger Roslagstulls återbruk.

Under förra året fick hela 78 000 prylar
nya ägare och i år har vi två pop-uper för
att kunna besöka dubbelt så många platser.

Det här kan du lämna:
•M
 indre möbler: stolar, småbord
och hyllor
•H
 eminredning: lampor, gardiner,
prydnadssaker och tavlor
•K
 öksutrustning: porslin, kastruller
och redskap
• Leksaker, spel och böcker
• Kläder och textilier
•M
 iljöfarligt avfall: nagellack, målarfärg,
hushållskemikalier,
sprayflaskor,
småelektronik
Turlistan
etc

publiceras på
svoa.se/popup
i slutet av mars

Besök Skansens nya Östersjöcentrum
På Skansen finns ett nytt, modernt utbildningscenter som har fokus på Östersjön och dess
utmaningar – Baltic Sea Science Center. I huset kan du besöka akvarier med Östersjö
fiskar och djurliv. Här finns utställningar och filmsal som berättar om hur Östersjön fungerar, övergödning, fiske och miljögifter. Centret är öppet för alla besökare på Skansen.
Stockholm Vatten och Avfall är en av Baltic Sea Science Centers samarbetsparter.
Högstadie- och gymnasieklasser i Stockholm och Huddinge bjuds in till kostnadsfria
lektioner om vatten, miljö och vad vi alla kan göra för att ta hand om Östersjön.

Tips! Lär dig eller dina
barn om vatten och avfall
på ett enkelt och roligt
sätt!

Använd vattnet hållbart
I Stockholm har vi ett fantastiskt vatten. Men det är inget vi kan
ta för givet. Därför behöver alla hjälpas åt att inte slösa på vatten.

Visste du att:
• Duschar du i 3 minuter gör du av med 36 liter vatten.
Ett fyllt badkar rymmer 150 liter vatten.
• En familj på fyra personer sparar 100 liter vatten per dag
om de stänger av kranen medan de borstar tänderna.
• En vattenspridare gör av med 150 liter vatten på 20 minuter.

I snitt använder vi ungefär 140 liter vatten per person
och dygn. Den största delen går åt till personlig hygien
och toalettspolning, endast en liten del till mat och dryck.
Förbrukningen kan minska rejält med enkla steg.

Skolmaterial om
vatten och avfall
Hur kommer vattnet till kranen? Vart tar vattnet vägen från toan? Och hur ska soporna
sorteras egentligen? På vår webb har vi ett
gratis skolmaterial med sagor, mysterier och
korta filmer, som utgår från läroplanen.
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tips för att spara
vatten

Stäng av vattnet när du
borstar tänderna.

Kör fulla disk- och tvättmaskiner.
Ställ en kanna vatten i kylen, så
slipper du låta vattnet rinna tills
det blir kallt.
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11%

I Sverige gör
vi i snitt av med

140 liter

vatten per person
och dag.

Personlig hygien 60 liter
WC-spolning 30 liter
Disk 15 liter
Tvätt 15 liter
Mat och dryck 10 liter
Övrigt 10 liter

43 %

11%
21%

svoa.se/skola

Nu säkrar vi Stockholms
framtida avloppsrening
Just nu pågår ett av Stockholms största miljöprojekt någonsin.
Stockholm Vatten och Avfall bygger om stadens avloppsrening för
en bättre och mer effektiv rening och utökad kapacitet mot idag.
Tack vare satsningen blir både Östersjön och Mälaren renare.

I ett Stockholm som växer måste vi vara
rädda om vårt vatten. Varje år blir vi fler
som ska duscha, gå på toaletten, tvätta och
allt annat som ger upphov till avloppsvatten.
I Stockholm Vatten och Avfalls jätteprojekt
utvecklas Henriksdals reningsverk till ett av
världens mest moderna med fördubblad kapacitet. Tack vare membranteknik kommer
utsläppen av kväve att minska, och membranen kan också rena bort mikroplaster.
14 kilometer lång tunnel
Under Hammarbybacken spränger vi ut ett
stort antal bergrum som ska rymma de första stegen i reningen av avloppsvattnet från
söderort och västerort. För att transportera
avloppsvattnet från västerort till Henriksdals
reningsverk bygger vi en helt ny 14 kilometer lång avloppstunnel från Bromma reningsverk till Hammarbybacken. När tunneln är
klar läggs Bromma reningsverk ner.

Tunnelsträckningen från Bromma till Henriksdal

Renare vatten i Mälaren och Östersjön
Hela projektet beräknas vara klart 2029.
Då har vi säkrat möjligheten att rena vårt
avloppsvatten en lång tid framåt i en växande stad. Tack vare satsningen blir både
Östersjön och Mälaren renare än idag.

Nya VA- och
avfallstaxor för 2020
Taxan för vatten och avlopp är höjd med
i snitt 5 procent. För en genomsnittlig
lägenhet blir kostnadsökningen 8 kronor
per månad. Avfallstaxan har höjts med i
snitt 9 procent.

Toaletten är ingen
papperskorg
Tonvis med våtservetter, tamponger, hår,
bomullspinnar och annat avfall spolas
dagligen ner i avloppet och orsakar stora
problem i avloppsanläggningarna.
Endast kiss, bajs och toapapper hör hemma
i toaletten. Tack för att du inte använder
toaletten som papperskorg!

Enklare att få grovavfall
hämtat hemma
Med vår Returtjänst kan du som bor i Stockholms stad enkelt och smidigt beställa hämtning av grovavfall, exempelvis gamla möbler, från ditt hem. Med Returtjänst kan du vara
säker på att dina prylar återvinns på rätt sätt på våra återvinningscentraler. De företag
som kör för oss använder miljöbilar och erbjuder sina anställa bra arbetsvillkor.

Det slängs 44 ton
skräp i avloppet
varje vecka.
Skräpet orsakar
350 stopp i Stockholms
ledningsnät varje år.

Så här funkar det
Gå in på svoa.se/returtjanst och beskriv vilken typ av grovavfall du vill bli av med, när
du vill få det hämtat och om du vill betala med kort eller swish. Sedan kopplas din förfrågan ihop med de transportföretag som matchar dina önskemål. Alla företag kör efter
samma prislista. Den billigaste hämtningen kostar 350 kronor. Priset ökar beroende på
tidsåtgång, vikt och volym.
Tjänsten innefattar inte miljöfarligt avfall.
Beställ på svoa.se/returtjanst

Kontakta oss
Telefon: 08-522 120 00
Öppettider: måndag–torsdag 7.30 –16.00, fredag 7.30 –15.30
E-post: kund@svoa.se
Webb: www.svoa.se
Nyhetsbrev från Stockholm Vatten och Avfall
Skickas ut som samhällsinformation. Tryck: Åtta.45 Tryckeri

Stockholm Vatten och Avfall är en samhällsbyggare i framkant som driver och
utvecklar vatten- och avfallstjänster med miljöfokus. Varje dag, året runt förser vi
1,5 miljoner stockholmare med rent och gott kranvatten, renar avloppsvatten och
ser till att avfallet tas om hand. Tillsammans med invånare, företag och andra
intressenter arbetar vi för att Stockholm ska bli världens mest hållbara stad.

