MIL JÖTIPS OCH INFORM ATION FRÅN STOCKHOL M VAT TEN OCH AVFALL
FÖR DIG SOM BOR I STOCKHOL MS INNERSTAD • APRIL 2022

Sortera mera
3 kloka argument
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Spara på råvarorna
En del av våra naturresurser är ändliga,
till exempel olja och kol. Att reparera,
återanvända och återvinna material istället
för att fälla nya träd och bryta ny malm
gör att vi hushåller bättre med naturens
resurser.
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Minska energiåtgången
Det går åt betydligt mindre energi att
bearbeta återvunnet material jämfört med
att framställa ny råvara.

Ditt hushållsavfall
– en skattkista av resurser
En tom konservburk, ett bananskal och en tillknycklad diskmedelsflaska. Om du väljer att återvinna dem istället för att slänga dem
i soporna kan de omvandlas till nya bildelar, biobränsle för
Stockholms bussar och nya plastförpackningar. Med källsortering
kan det som blir över hos dig göra nytta hos någon annan.
Idag är närmare 35 procent av det som
hamnar i vår avfallspåse matavfall. Om
det istället gick till återvinning skulle det
omvandlas till användbar biogas och
biogödsel.
Ett av våra allra vanligaste material är
plast. Både mjuka och hårda plastförpackningar kan återvinnas. De mjuka
kan bli bärkassar och avfallspåsar medan hårda förpackningar kan bli antingen
nya förpackningar eller råmaterial
till trädgårdsmöbler, bullerplank eller
plastmattor.
Metall- och glasförpackningar hör till
sådant som kan återvinnas om och om
igen utan att tappa i kvalitet. Förpackningarna tvättas, smälts ner och blir till

ny råvara som i sin tur kan användas för
att producera nya produkter. På så sätt
kan din kapsyl bli en mutter och glasflaskan återuppstå till en ny flaska eller
användas för tillverkning av byggnadsisolering.
Återvunna tidningar, pappersförpackningar och kartong har blivit viktiga
råvaror för pappersindustrin. Pappersfibrerna kan användas upp till sju gånger
innan de tappar i styrka och elasticitet.
– Alla vi som bor i Stockholm kan bidra
och göra skillnad. Ju mer vi sorterar,
desto mer kan återvinnas. Det gör att
vi får en mer hållbar framtid, säger
Katarina Johansson, chef inom avfall på
Stockholm Vatten och Avfall.
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Hållbar framtid
En del av våra nationella miljömål
handlar om att minska mängden avfall
och att ta tillvara så mycket som möjligt.
Att källsortera är ett viktigt steg på
vägen mot det målet.

Så mycket
kan vi spara
	Energivinsten
av en återvunnen
konservburk motsvarar 7 timmars
tv-tittande.
	Varje år återvinns ungefär
300 000 ton papper i Sverige.
Det motsvarar närmare 5 miljoner
träd.
	I Sverige använder vi 17 kilo
plastförpackningar per person och
år. Plast tillverkas mestadels av olja
och för varje kilo plast vi återvinner
sparar vi en liter olja.
	Återvinner du en enda dagstidning
sparar du lika mycket energi som
det går åt till att koka 38 koppar
kaffe.

Här kan du återvinna och återbruka
Här är kartan som hjälper dig hitta rätt. Men vet du hur de olika sakerna ska återvinnas?
Sorteringsguiden ger svar på det mesta, se svoa.se/sorteringsguiden
Kista

POP-UP ÅTERBRUK

Turnerande miniåtervinningscentral,
helger från april till oktober. Lämna helt
och trasigt i mindre storlek samt miljö
farligt avfall. Missa inte fyndhörnan!
Turlistan och info svoa.se/popup samt
på baksidan av detta nyhetsbrev.

Pop-up
återbruk

LÖVSTA

Rinkeby

Mobila
miljöstationen

ROSLAGSTULLS ÅTERBRUK
BROMMA

Vällingby

Norra Djurgårdsstaden

Södra Ängby
Islandstorget

Östermalm

Återvinna är bra,
men bäst är att undvika att
avfallet uppstår. Ta vara på de
saker som redan är tillverkade;
laga, fixa till, bygg om och handla
på second-hand. Och saker du har
tröttnat på kan du sälja, byta bort
eller skänka till någon annan.
På så vis gör du skillnad för
klimatet och miljön!

Kungsholmen
Södermalm

Aspudden
Hammarby Sjöstad

SÄTRA

ÖSTBERGA
Johanneshov

Skärholmen centrum
ÅTERBRUKET

Pop-up
återbruk

Bagarmossen
Sköndal

Skärholmen OKQ8

Skarpnäck

VANTÖR
Sköndal

RETURTJÄNST

Rågsved

Hämtning, transport och återvinning av avfall
som möbler, husgeråd och elavfall hemma hos
dig. Beställ på svoa.se/returtjanst

Farsta

Mobila
miljöstationen

ÅTERVINNINGSCENTRALER

Här kan du lämna trasiga
saker, elektronik, vitvaror,
miljöfarligt avfall, byggavfall
och grovavfall. Hela föremål
som cyklar, textilier, husgeråd,
möbler och verktyg som kan
användas på nytt lämnas till
återbruket på plats.
Återvinn gärna på vardagar
då besökstrycket är lägre.

ÅTERBRUKET I SKÄRHOLMEN

Miniåtervinningscentral där
du kan lämna hela och trasiga
föremål i mindre storlek. Fynda
återbrukade saker. Låna verkstad
för cykel, textil, möbler/trä och
ge dina ägodelar ett längre liv.
ROSLAGSTULL

Miniåtervinningscentral, lämna
hela och trasiga föremål i mindre storlek, miljöfarligt avfall,
el och textil. Ej byggavfall.

För adresser och öppettider se svoa.se/avc

MILJÖSTATIONER

Här lämnar du miljöfarligt avfall
som kemikalier, kosmetika,
färgrester, batterier, ljuskällor,
småelektronik, stekolja/fett.
Adresser och info hittar du på
svoa.se/miljostationer

MOBILA MILJÖSTATIONEN

Här lämnar du miljöfarligt avfall som
kemikalier, kosmetika, färgrester,
batterier, ljuskällor, småelektronik.
Lastbilen stannar på många platser
runt om i staden. För turlistor och
info, se svoa.se/mobila

BUTIKSINLÄMNING

Lämna kosmetiskt avfall
till utvalda butiker. Butiker och
mer info hittar du på
svoa.se/butiksinlamning.

ÅTERVINNINGSSTATIONER

Tidningar och förpackningar lämnar
du till närmaste återvinningsstation
som finns i Stockholms gatumiljö.
Sök på adress eller via kartan på:
ftiab.se

Det är bara vatten.
– Det allra viktigaste vi har
Vatten är en förutsättning för allt liv och världens viktigaste
livsmedel. Om du stänger av kranen under tandborstningen,
kör fulla tvätt- och diskmaskiner och väljer dusch istället för
bad är du med och sparar på vår allra viktigaste naturresurs.
Vi tar det för givet. När vi vrider på kranen får vi ett gott och friskt kranvatten.
Det finns där hela tiden, vårt värdefulla vatten. För att vi ska klara framtidens
klimatutmaningar behöver vi dock använda vattnet hållbart. Om vi alla gör
små förändringar i vår vardag kan vi spara mycket vatten tillsammans.

Gör så här
Ta en kort dusch! Du gör av med ungefär 12 liter vatten per minut.
Duscha istället för att bada! Det går åt 150–200 liter vatten att
fylla ett badkar.
Fyll tvättmaskinen! Den drar ungefär 50 liter vatten vid en enda
tvätt, oavsett om den är full eller halv. Genom att tvätta smart
sparar du på vattnet.
Stäng av vattnet när du borstar tänderna! Då sparar du 6 liter
vatten per minut.
Ställ en tillbringare med vatten i kylen! Du slipper låta kranen
rinna för att vattnet ska bli kallt.
Kolla kranen! En läckande kran kan droppa bort 55 liter per dygn.
Det blir 11 fyllda badkar på en månad. Att byta packning kan ge
stor effekt.

Badkar
150 L

Dusch
36 L
Ett fyllt badkar rymmer ungefär
150 liter vatten. En dusch på tre
minuter drar bara 36 liter.

Tack för äppelskalet
När matresterna sorteras ut kan de behandlas biologiskt och
omvandlas till biogas och biogödsel.
Biogasen används till bränsle för sopbilar, bussar och personbilar i stället för bensin och diesel. Det minskar utsläppen av kväveoxider och andra skadliga partiklar
i luften.
Det bildas inte bara gas utan även ett slam som är biogödsel. Det används som ekologisk växtnäring till åker- och skogsmark. Genom att gödsla med biogödsel återförs
viktiga ämnen till jorden och det kan användas istället för konstgödsel. På så sätt
minskar behovet av att till exempel bryta fram fosfor som är en ändlig resurs. Kväve
som också finns naturligt i biogödslet är mycket energikrävande att framställa.
Genom att matavfallssortera bidrar du alltså till det regionala kretsloppet!

Veckans
ros ska inte
i matavfallspåsen
Många undrar varför snittblommor inte
får läggas i matavfallet då de också är
organiskt material. Det är för att matavfall
inte bara blir biogas utan också biogödsel. Biogödsel ska kunna användas på
ekologiska odlingar och då behöver det
innehålla så få gifter som möjligt.
Det finns hårda restriktioner om vad
man får bespruta ätbara grödor med men
för snittblommor finns inte samma regler.
De kan alltså innehålla massor av miljögifter som inte ska ut på åkrarna.
Så lägg dina vissna blommor i restavfallet
– alltså den vanliga soppåsen!

1 januari nästa år ska alla sortera ut matavfallet
Har ni insamling i ert hus? Ta då steget och hämta påsar och korg och kom igång
– om du inte redan sorterar. Efter första bananskalet så är det ganska enkelt.
Det här gäller för dig som bor i lägenhet
Det blir obligatoriskt att sortera ut sitt matavfall den 1 januari 2023 för alla
hushåll i Stockholm.
Det är din hyresvärd eller styrelsen i bostadsrättsföreningen som ansvarar för
att du som boende i huset kan sortera ut matavfallet. Tipsa din hyresvärd eller
styrelse om matavfallsinsamling på svoa.se/tipsa_matavfall
Bor du i ett hus som är anslutet till en sopsug utan matavfallsnedkast eller i ett hus
med säckhämtning börjar obligatoriet gälla den 1 juli 2024. Då står Stockholm
Vatten och Avfalls sorteringsanläggning Resursutvinning Stockholm klar.

Korgen är kungen

TIPS!

Använd påshållaren till ditt matavfall! Den har
hål i sidorna och upphöjningar i botten så att påsen står
luftigt. Luft minskar risken för lukt och fukt, som gör att påsen
kan gå sönder. Om påshållaren är trasig eller försvunnen
kontaktar du din hyresvärd eller styrelsen i bostadsrätts
föreningen för en ny.

+4 °C
eller
+8 °C

Förvara maten rätt för att den ska hålla
längre. En bra kylskåpstemperatur är 4
grader Celsius. Vid 4°C håller sig maten
fräsch ungefär dubbelt så länge som vid
8 °C.
Frysen ska ha minus 18 grader. Då får du
bra matförvaring.
På vår webb får du fler tips om hur du
förvarar olika matvaror bäst för längre
hållbarhet.
svoa.se/ratt_forvaring

Undvik värksalvan
med diklofenak
Har du drabbats av ryggskott, muskelvärk
eller ledvärk någon gång? Det finns många
olika salvor och tabletter som säger sig lindra
värken. Men visste du att vissa innehåller
diklofenak – ett ämne som är giftigt för
fiskar och andra vattenlevande organismer?
Diklofenak är svårt att bryta ned i avloppsreningsverk och därför finns risk att det till slut
hamnar i Östersjön. Om du behöver använda
värksalva eller tabletter, kasta gärna ett öga
på innehållsförteckningen och undvik dem
som innehåller diklofenak.

Drick Stockholms goda kranvatten
Kranvatten är vårt mest kontrollerade livsmedel. Vattnet i Stockholm kommer
från Mälaren, en sjö med hög och jämn vattenkvalitet. Innan vattnet når
din kran renas det i flera steg i något av Stockholms två vattenverk. Efter
reningen pumpas det ut i vattenledningarna. Mer än tusen prover tas varje
år längs det 200 mil långa ledningsnätet för att kontrollera att kvaliteten på
vattnet är bra.

Kranvatten är ett miljöval
Inga onödiga transporter

Nyttigt och lokalproducerat

Utan förpackning

Det mest hållbara dryckesalternativet

Du har väl inte glömt...

The Monsters
of Våtservetter!
Gör en hjälteinsats och stoppa filuren
i våra avloppsrör – våtservetter löser
inte upp sig. Släng dem i papperskorgen och använd toan till kiss, bajs och
toapapper.
Läs mer på svoa.se/monster

Det är inte helt enkelt att se skillnad på våtservetter och toapapper men faktum är att det är skillnaden mellan stopp, och att vardagen bara flyter på. För till skillnad mot
toapapper så löser inte våtservetter upp sig. De växer ihop med fett och skräp, och bildar till slut stora fett- och våtservettmonster. Därför ber vi dig att göra en hjälteinsats.
Stoppa monstren – släng våtservetter i papperskorgen och använd toaletten för kiss, bajs och toalettpapper. Se hur monstren växer på www.svoa.se/monster

LÄMNA! FYNDA! ÅTERVINN!

10.00 –
16.00

ÖSTERMALM | 10.00–16.00
23–24/4 | 27–28/8 . . . . . Karlaplan/Erik Dalhlbergsallén

KUNGSHOLMEN | 10.00–16.00
16–17/5**. . . . . . . Norr Mälarstrand 31/Kajplats: N466

30/4–3/5* | 3–4/9 . . . . . . . . . Norra Djurgårdsstaden

7–8/5 | 10–11/9 . . . . . . . Birger Jarlsg/Runebergsg 1

18–19/5**. . . . . . . . . . . . . . . . . Hornsberg,
vid Moa Martinsons torg/Kajplats: H475

30–31/7 | 19–21/8* | 29–30/10 . . KTH/Lindstedtsvägen 27

30–31/7 . . . . . . . . Hornsberg, Moa Martinsons torg

SÖDERMALM | 10.00–16.00
14–15/5* . . . . . Skeppsbron 21, vid Tullhus 1/Kajplats: S105

21–22/5 | 17–18/9 . . . . . . . . . . Medborgarplatsen

6–7/8 . . . . . . . . . . . . . . . . Norr Mälarstrand 25

NORR M AL M | 10.00 –16.00
13–14/8 . . . . . . . . . . . . . . . . . Lilla Bantorget

4–5/6 | 1–2/10 . . . . . . . . . . . . . Hammarby kaj 2
11–12/6 | 8–9/10 . . . Hammarby Sjöstad/Torkhusgatan 11

Den abstrakta tavlan av okänd lokal konstnär, leksakerna som får dig att skrika aj om natten,
uppslagsverket som ersattes av Google och servisen du ärvde mot din vilja. Missa inte
chansen att med gott samvete befria dig från onödiga prylar när Pop-up återbruk dyker
upp nära dig. Vi tar emot rimliga mängder för återanvändning och återvinning samt
miljöfarligt avfall som målarfärg, kosmetika och kemikalier. Vår personal hjälper dig
sortera och lådcykel för transport finns till låns. Missa inte heller fyndhörnan!

*På pråm *Vardagar kl 14.00–20.00. Turlistan hittar du här! svoa.se/popup. Kika gärna där för att ha koll på eventuella förändringar i schemat.

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.

