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Sorterar du?
Fler och fler ansluter sig till matavfalls
insamling – det är toppen. Några självklara
anledningar till att ta tag i sorteringen är att
ta vara på jordens resurser, bidra till en bättre
miljö, minskade växthusgaser och ett hållbart
Stockholm. Så dra ditt strå till stacken och fyll
matavfallskärlen!
Låt dina matrester hamna på samma åker
som Magnus Carlsons morotsblast. Där gör
de nytta. Det är enkelt att matavfallssortera.
Men tänk på att inte slänga mat i onödan.
Det bästa du kan göra både för miljön och
plånboken är att äta upp maten.
På svoa.se/matavfall får du enkla vardags
tips. Ett är att använda påshållaren. Den luftar
påsen och minskar risken att den blir för blöt.

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 återvinns.
Win-win!
Hämtning varannan vecka
Du får ett stort avfallskärl på 370 liter där
du lägger ner ogräs och löv osorterat
och utan plastpåsar. Kärlet töms varan
nan 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.

Tjänsten kostar 1 175 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.
Årets säsong startar vecka 13 eller 14
och avslutas vecka 43 eller 44. Från
mitten av mars kan du se din hämtdag
för i år via Mina sidor på svoa.se
Läs mer och beställ hämtning på
svoa.se/tradgard

Matavfallspåsar
Utdelningen av påsar till dig som har mat
avfallsinsamling kommer att göras mellan den
15 mars och 11 april. Då får du 160 påsar
som läggs vid sopkärl eller brevlåda.
Vill du börja matavfallssortera?
Anmäl dig här: svoa.se/matavfall

Tvätta bilen
i tvätthall
Tvättar du bilen
hemma rinner
tungmetaller och
gifter till närmaste
vattendrag. Det beror på att diken
och dagvattenbrunnar ofta leder
vattnet ut i närmaste sjö eller vatten
drag. När du tvättar bilen i biltvätt
eller gör-det-själv-hall så tas tung
metaller, 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 alltid miljö
märkta rengöringsmedel!

Stopp för fett i
avloppet
Hör du till dem som sköljer ur stekpannan
istället för att torka ur den innan du diskar?
Dags att tänka om! Det är lätt att tänka att min
lilla fettslatt inte spelar så stor roll. Men om alla
475 000 hushåll i Stockholm gör på samma
sätt blir det stora problem. I vintras fick ett
område problem med gaslukt som berodde på
ett fettstopp!
När fettet kommer ut i ledningarna bygger det
upp betonghårda klumpar som, tillsammans
med skräp, orsakar stopp i ledningarna och en
massa onödiga problem och kostnader.
Det hjälper inte att spola varmvatten och hälla
ut diskmedel. Du flyttar bara stoppet längre
bort, så undvik hälla fett i avloppet.

Gör så här:
• Torka alltid ur fettet med hushållspapper från
stekpannan innan du diskar. Lägg pappret i
matavfallspåsen eller soppåsen.
• Är det mer olja, till exempel från fetaostbur
ken, häll den i en gammal mjölkkartong eller
flaska som du slänger i soporna.
• Om du har friterat är det bästa att hälla oljan
i en flaska och lämna in den på en miljösta
tion eller återvinningscentral.

Stoppa monstren – släng våtservetter i papperskorgen och använd toaletten för kiss, bajs och toalettpapper.
Se hur monstren växer på svoa.se/monster

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.

