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Om vatten och avfall och
hur du gör bra val för både
dig och miljön

MIL JÖTIPS OCH INFORM ATION FRÅN STOCKHOL M VAT TEN OCH AVFALL
FÖR DIG SOM BOR I VILL A ELLER RADHUS • M ARS 2020

Nya VA- och
avfallstaxor för
2020
Taxan för vatten och avlopp har för 2020
höjts i snitt med 5 procent. För en normalvilla innebär det en ökning med 16 kronor
per månad. Avfallstaxan har höjts med i
snitt 9 procent.
Du vet väl att du kan minska kostnaden för
avfallshämtning genom att sortera ut mat
avfall, förpackningar och tidningar?

Bidra till en
bättre miljö genom
att tvätta din bil på
rätt sätt!

Vi kan hämta ditt
trädgårdsavfall
Snart är det vår och trädgårdssäsongen drar igång. Låt oss
hämta ditt trädgårdsavfall! Du slipper själv åka till återvinningscentralen med ris och löv, och vi ser till att ditt trädgårdsavfall får
nytt liv som jordförbättring i stadens planteringar. Win-win!
Hämtning varannan vecka
Du får ett stort avfallskärl på 370 liter där
du lägger ner trädgårdsrenset osorterat
och utan plastpåsar. Kärlet töms varannan vecka med särskilda sopbilar under
säsongen april – oktober. Inför tömning
ställer du ut trädgårdskärlet på samma
plats som ditt vanliga avfallskärl.
Till trädgårdsavfall räknas blommor,
gräsklipp, ogräs, löv, ris, små kvistar och
fallfrukt. Lägg inte jord, sten, krukor, påsar
eller matavfall i kärlet.

Det insamlade trädgårdsavfallet omvandlas till biokol och kompost som används i
stadens planteringar. Tjänsten kostar
1 125 kronor per säsong, oavsett när på
året du ansluter dig. Hade du tjänsten
förra året fortsätter den i år om du inte har
sagt upp den. På vintern förvarar du själv
kärlet och tar fram det när trädgården
börjar grönska.
Läs mer och beställ hämtning på
svoa.se/tradgard

Håll din
badsjö ren
– tvätta
bilen i tvätthall

Visste du att vatten som hamnar i diken
eller dagvattenbrunnar ofta rinner ut i din
närmaste sjö? Tvätta bilen i biltvätt eller
gör-det-själv-hall, så tas tungmetaller,
smuts och rengöringsmedel om hand på
ett miljöriktigt sätt. Om du trots allt måste
tvätta bilen hemma, ställ den på gräs eller
grus. Då bryts föroreningar till viss del ner i
marken. Och använd miljömärkta rengöringsmedel!

Automatiska miljöstationen
i Bagarmossen

Miljöstationer för miljöfarligt avfall
Miljöfarligt avfall, exempelvis målarfärg, nagellack, hushållskemikalier och småelektronik, ska aldrig läggas i soppåsen eller hällas ut i avloppet. Lämna det till en
miljöstation!
Miljöstationer finns vid bensinstationer runt om i staden. Nyckeln hämtas på macken.
Det finns också fem automatiska miljöstationer som har öppet varje dag, dygnet
runt. De bemannas av en robot och öppnas med sms eller QR-kod. För adresser och
instruktioner, läs på svoa.se/miljostation

Enklare att få
grovavfall
hämtat hemma

Den mobila miljöstationen kommer minst fyra gånger per år till våra stadsdelar i
både inner- och ytterstaden. Personal tar emot ditt miljöfarliga avfall och småelektronik
upp till en mikrovågsugns storlek. Turlistan finns på svoa.se/mobila
Inlämning i butik. Du kan även göra dig av med miljöfarligt avfall i några av
Clas Ohlsons butiker och kosmetiskt avfall kan du lämna in på vissa Kicks och Åhléns.
Elavfall kan du lämna i butiker som säljer elektronik.
Läs mer på svoa.se/butiksinlamning
Har du större mängder farligt avfall eller elavfall är du välkommen att lämna det på
en återvinningscentral, se svoa.se/avc

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.
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

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.

I Sverige gör
vi i snitt av med

140 liter

vatten per person
och dag.

• En vattenspridare gör av med 150 liter vatten på 20 minuter.

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.
svoa.se/skola
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tips för att spara
vatten

Vattna på kvällen eller tidigt på
morgonen istället för mitt på dagen,
när det avdunstar snabbt.
Kör fulla disk- och tvättmaskiner.
Ställ en fylld tillbringare i kylen så
slipper du låta kranen rinna för att
vattnet ska bli kallt.

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.

SMS vid störning
Du kan få sms av oss om vi behöver stänga
av vattnet där du bor eller om vi tillfälligt
behöver ändra hämtningsdag för avfallet.
Vi skickar sms till de telefonnummer som är
registrerade i området.
Har du kontantkort eller företagsabonnemang, registrera ditt telefonnummer via
länken på svoa.se/sms. Sms från oss har
alltid ett spårbart telefonnummer.

Toaletten är ingen
papperskorg
Tonvis med våtservetter, tamponger, hår,
bomullspinnar och annat avfall spolas
dagligen ner i avloppet och orsakar stora
problem i avloppsanläggningarna.

Det slängs 44 ton
skräp i avloppet
varje vecka.

Endast kiss, bajs och toapapper hör hemma
i toaletten. Tack för att du inte använder
toaletten som papperskorg!

Skräpet orsakar 350 stopp i
Stockholms ledningsnät varje år.

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!

Ta en matavfallspåse
i fruktdisken
Flera butikskedjor är på gång att införa egna
matavfallspåsar i frukt- och grönsaksdiskarna. Det minskar användningen av plast och
påsen får två liv – först som fruktpåse, sedan
som matavfallssorteringspåse. Toppen, eller
hur? Ta bara bort etiketten från vägningen
innan du använder påsen för matavfall.

Ska du flytta?
I samband med att du ska
flytta är det många saker att
tänka på. För att underlätta
för dig som är kund hos oss,
har vi samlat informationen på ett ställe.
Läs mer om vad du behöver göra och fyll
i din flyttanmälan via webbformulär på
svoa.se/flytta

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.
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, hushållskemi
kalier, sprayflaskor,
småelektronik etc

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

Turlistan
publiceras på
svoa.se/popup
i slutet av mars

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.

