MIL JÖTIPS OCH INFORM ATION FRÅN STOCKHOL M VAT TEN OCH AVFALL
FÖR FASTIGHETSÄGARE OCH BOSTADSR ÄT TSFÖRENINGAR I STOCKHOL M • M ARS 2022

Besök oss på
Styrelsemässan
Är ni en bostadsrättsförening som
behöver se över er avfallshantering?
Besök oss i vår monter på Styrelsemässan
i april och augusti/september. Vi besvarar
alla frågor ni kan tänkas ha om matavfalls
obligatoriet, avfallshämtning och sortering.

Har du miljöfarligt avfall hemma?
Miljöstationen kommer nära dig.
Gamla batterier, färgburkar, glödlampor, elektronik eller något annat?
Vi tar emot ditt miljöfarliga avfall upp till en mikrovågsugns storlek. Till exempel gamla batterier,
färgburkar, nagellack, kemikalier, glödlampor, fett, sprayburkar och små elprodukter. Ta med
avfallet och besök den mobila miljöstationen på en plats nära dig. Mobila miljöstationen är en
lastbil som samlar in farligt avfall och stannar runt om i Stockholm på kvällar och helger.

Skicka sms och bli påmind
På svoa.se/mobila finns info hur du
anmäler dig för att få en påminnelse
på sms när mobila miljöstationen är
i ditt område.

MOBIL A MIL JÖSTATIONEN, TURLISTA VÄSTR A SÖDERORT 2022
Älvsjö, Hägersten-Liljeholmen och Skärholmen
Gröndal
Fregattvägen/Lövholmsvägen
Mån 31 januari

18.00–18.30

Lör 12 mars

13.30–14.30

Tis 12 april

20.15–20.45

Lör 7 maj

13.30–14.30

Ons 24 augusti

18.00–18.30

Lör 17 september 13.30–14.30

Tors 3 november 20.15–20.45
Lör 5 november

13.30–14.30

Telefonplan
Mikrofonvägen vid tunnelbanan
Tis 1 februari

18.45–19.15

Ons 13 april

19.30–20.00

Tors 25 augusti

18.45–19.15

Mån 7 november 19.30–20.00

Liljeholmen
Nybohovsbacken 61
Mån 31 januari
Tis 12 april
Ons 24 augusti

19.30–20.00

Lör 12 mars

12.00–13.00

19.30–20.00
12.00–13.00

Ons 13 april

18.45–19.15

Sön 8 maj

12.00–13.00

Tors 25 augusti

19.30–20.00

Sön 18 september 12.00–13.00
Sön 6 november

12.00–13.00

Mån 7 november 18.45–19.15

Tis 19 april

18.00–18.30

Mån 29 augusti

20.15–20.45

18.45–19.15

Tis 8 november

18.00–18.30

Vårbergs centrum
Vårbergsplan 1
Tors 3 februari

20.15–20.45

Ons 20 april

18.00–18.30

Tis 30 augusti

20.15–20.45

18.45–19.15
12.00–13.00

Ons 24 augusti

19.30–20.00

Tors 3 november 18.45–19.15
Lör 5 november

12.00–13.00

Aspudden Hövdingagatan/
Blommensbergsvägen
Tis 1 februari
Lör 12 mars

20.15–20.45
15.00–16.00

Ons 13 april

18.00–18.30

Lör 7 maj

15.00–16.00

Tors 25 augusti
20.15–20.45

18.45–19.15
19.30–20.00

Tis 8 november

19.30–20.00

Tis 12 april
Lör 7 maj

Lör 17 september 12.00–13.00

20.15–20.45

Lör 17 september 15.00–16.00

Ons 2 februari

Tis 19 april
Mån 29 augusti

Ons 2 februari

Midsommarkransen
Svandammsvägen vid tunnelbanan

Mån 31 januari

18.45–19.15

Tis 1 februari
Sön 13 mars

Älvsjö torg
vid vändplanen

Västertorp centrum
vid Störtloppsvägen

Årstadal
Sjövikstorget

18.45–19.15
19.30–20.00

Tors 3 november 19.30–20.00
Axelsberg centrum
vid vändplanen bakom ICA

Lör 5 november

15.00–16.00

Mån 7 november 18.00–18.30
Bredängstorget 27–29
vid parkeringen
Tors 3 februari

18.00–18.30

Ons 20 april

20.15–20.45

Tis 30 augusti

18.00–18.30

Ons 9 november 20.15–20.45

Ons 9 november 18.00–18.30

Mån 31 januari

20.15–20.45

Tis 12 april

18.00–18.30

Ons 24 augusti

20.15–20.45

Tors 3 november 18.00–18.30
Fruängen centrum
på busstorget

Hägerstensåsen
Medborgarhuset/Riksdalervägen
Tis 1 februari

18.00–18.30

Sön 13 mars

15.00–16.00

Ons 13 april

20.15–20.45

Sön 8 maj

15.00–16.00

Tors 25 augusti

18.00–18.30

18.00–18.30
13.30–14.30

Sön 6 november 15.00–16.00
Mån 7 november 20.15–20.45

Tis 19 april

20.15–20.45

Sön 8 maj

13.30–14.30

Mälarhöjden
vid tunnelbanan

Mån 29 augusti

18.00–18.30

Ons 2 februari

Sön 18 september 13.30–14.30
Sön 6 november 13.30–14.30
Tis 8 november

ETT FETT
VIKTIGT
BUDSKAP!

Sön 18 september 15.00–16.00

Ons 2 februari
Sön 13 mars

20.15–20.45

Sätra centrum
Sätra torg

Tis 19 april

18.45–19.15
19.30–20.00

Mån 29 augusti

18.45–19.15

Tis 8 november

19.30–20.00

Skärholmen Ekholmsvägen 349
vid Bergbanan

Tors 3 februari

18.45–19.15

Ons 20 april

19.30–20.00

Ons 20 april

18.45–19.15

Tis 30 augusti

18.45–19.15

Tis 30 augusti

19.30–20.00

Ons 9 november

18.45–19.15

Ons 9 november 19.30–20.00

Tors 3 februari

19.30–20.00

mata inte
The
MONSTER OF flott
MATOLJA I VASKEN PROPPAR IGEN AVLOPPET

Turlistor för övriga områden på www.svoa.se/mobila

Mer om fett i avloppet på svoa.se/monster

Skriv ut eller
beställ affischer
svoa.se/
fastighetsagare

• 6 – 7 april: Hotell Sheraton
• 31 augusti till 1 september:
Stockholm Waterfront

Returpapper
– har du anlitat ett
godkänt företag?

Sprid miljötips om vatten, avlopp
och avfall till dina boende
Nu finns olika miljötips och information om var man lämnar sitt avfall samlat på ett ställe
som du kan använda och sprida till boende. Sätt till exempel upp en turlista till mobila
miljöstationen i porten, råd för hållbart tvättande i tvättstugan eller lägg en länk till
sorteringsguiden på Facebook!
På svoa.se/fastighetsagare finns färdiga dokument för utskrift, samt texter och bilder som du
kan förmedla i dina egna kanaler. Saknar du något, hör av dig till kommunikation@svoa.se.

Skydda rören från fettmonstren
Överblivet matfett eller olja i vasken stelnar och blir stopp
i avloppsrören – i huset eller i gatan. Fett jobbigt och
kostsamt! Ladda ner monsteraffischer i A4 att sätta upp i
trappuppgångarna på svoa.se/monster.
Tips för att hålla det brylkrämsdrypande
monstret borta:
Torka bort kvarvarande fett i stekpannan med hushållspapper. Lägg pappret i matavfallet eller vanliga
avfallspåsen.
Häll större mängder olja och fett i en tom mjölkkartong eller pet-flaska. Låt svalna, stäng ordentligt och
lämna antingen till en miljöstation eller lägg i vanliga
avfallspåsen.

Stockholm Vatten och Avfall har tagit över
ansvaret för insamling och återvinning av
hushållens returpapper i Stockholm. Efter
ett regeringsbeslut om slopat producentansvar för returpapper är det kommunernas
ansvar. Från den 1 januari i år behöver
du som fastighetsägare eller bostadsrättsförening se till att företaget du anlitar för
hämtning av returpapper i din fastighet är
upphandlat och godkänt av oss, om ni har
pappersinsamling i miljörum. Företagen
och deras kontaktinformation finns på
svoa.se/returpapper.
Stockholmare som tidigare har lämnat sitt
returpapper på återvinningsstationerna
fortsätter med det.
Vad är returpapper?
Tidningar, kataloger, reklamblad,
broschyrer, kontors-, skrivoch ritpapper.

RENHÅLLNINGSBOLAG

De hämtar hushållsavfallet
i ditt område

Prezero
KISTA

Urbaser

RINKEBY

Liselotte Lööf Miljö

SPÅNGA/TENSTA

Under året kommer nytt
renhållningsbolag att hämta
hushållsavfallet i fyra områden
i Stockholm. Vilka områden
det är och när det ändras syns
i kartan.
Bytet till ny samarbetspartner för
hämtning av hushållens avfall beror
på att nuvarande avtal löper ut i delar
av Stockholm. Sedan upphandlingen
blev klar för drygt ett år sedan har vi
tillsammans med det nya renhållningsbolaget arbetat aktivt för en smidig
övergång.
Kontakta Stockholm Vatten och Avfall
för frågor eller mer information. Du når
oss på telefon: 08-522 120 00 eller
e-post: kund@svoa.se
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Börja matavfallssortera redan nu
Den 1 januari 2023 blir det obligatoriskt att sortera
matavfallet. Cirka 40 procent av flerfamiljshusen i
Stockholm har matavfallsinsamling men övriga behöver nu se över praktiska lösningar för matavfallshämtning. Sorterar dina boende inte ännu – kom igång
under 2022 så undviker ni att få eventuella viten.
Vi stöttar er gärna när ni ska besluta hur matavfalls
insamlingen ska hanteras i fastigheten. På vår webb
svoa.se/losningar_matavfall kan ni ta del av olika
tekniska lösningar. Kontakta oss gärna på samordning@svoa.se så hjälper vi till att hitta den lösning
som passar bäst för just er fastighet.
L äs mer om obligatoriet och anmäl er på
svoa.se/obligatorium2023

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
Hållbart Stockholm är ett nyhetsbrev från Stockholm Vatten och Avfall.
Tryck: Åtta.45 Tryckeri

Taxor för 2022
Vatten- och avloppstaxan höjs med
7 procent 2022. Det innebär en höjning
med 13 kronor per månad för en
genomsnittlig lägenhet. En liter vatten
kostar ungefär 2 öre.
Avfallstaxan är konstruerad för att styra
mot höga miljömål och en bra arbetsmiljö för renhållningsarbetarna. Taxan
ska täcka kostnaderna för avfallshanteringen och höjs i snitt med 12 procent
2022.
Taxorna höjdes från den 1 februari
2022 istället från som planerat från den
1 januari, på grund av försenade beslut.

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.

