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Så får dina  
sopor nytt liv
Välkommen till Ursvik! Här finns en ny toppmodern 
sopsug som återvinner tre typer av avfall – matavfall, 
tidningar och brännbart restavfall. Därför har du tre olika 
sopinkast. För att återvinningen ska fungera är det viktigt 
att du kastar rätt avfall i rätt inkast. 

I den här broschyren hittar du mer information om hur du ska 
sortera. Har du frågor får du självklart gärna höra av dig till oss.

KOM IGÅNG MED MATAVFALLSSORTERING
Kanske är det nytt för dig att sortera ut matavfall. Det är enkelt, 
men du behöver några saker för att komma igång. När du flyttat 
in ska du ha fått ett startpaket, bestående av papperpåsar och en 
påshållare att ha i köket. Saknar du detta, kontakta din hyresvärd 
eller bostadsrättsförening. Det är också dit du vänder dig när du 
behöver nya påsar.

INGA SOPBILAR! 

Det är en av fördelarna 
med sopsugssytem, då det 
inte behövs sopbilar för att 

hämta avfall från varje 
hus. 

RENARE STAD 

Mindre utsläpp av 
luftföroreningar och 

partiklar.

SÄKRARE 
BOSTADSMILJÖ

Färre tunga transporter  
och mindre buller.



MATAVFALL
Lägg matavfallet i de bruna papperspåsar som du får av din hyresvärd 
eller bostadsrättsförening. Matavfallspåsen kastar du sedan i det bruna 
sopinkastet märkt ”matavfall”. Då återvinns dina matrester och blir till 
biogas eller biogödsel, som bidrar till en bättre miljö.

EXEMPEL PÅ MATAVFALL
	y Råa eller tillagade matrester av till exempel grönsaker, frukt, fisk, 

fågel, kött, ägg och mjöl
	y Skal från frukt och grönsaker
	y Bröd, kex, kakor och bullar
	y Choklad och annat godis
	y Kaffesump, kaffefilter och tepåsar
	y Ofärgat hushållspapper

Använd bara 
papperspåsar med 

klisterremsa. De är helt 
biologiskt nedbrytbara.  

Fler påsar? Fråga din hyres värd 
eller brf-styrelse. Eller hämta 
på biblioteket i Hallon bergen, 

i Stadshuset eller vid 
sopsugsterminalen.

Inkastet för 
matavfall

Påshållaren med 
lufthål hjälper till att 

hålla matavfallspåsen 
torr, så den inte går 

sönder.

Visste du att ...

Av biogasen från en 
matavfallspåse (cirka två 

kilo) kan en biogasbil köra 
nästan fyra kilometer.



TIDNINGAR
Tidningar och papper kastar du i det blå sopinkastet märkt ”tidningar”.  
Om du har tidningar och reklam med platsomslag runt ska du ta bort 
det och sortera som platsförpackning istället.

EXEMPEL PÅ TIDNINGAR OCH PAPPER
	y Dagstidningar
	y Tidsskrifter, postorder- och resekataloger, reklamblad, broschyrer
	y Skriv- och ritpapper
	y Pocketböcker

Inkastet för  
tidningar

Visste du att ...

En enda dagstidning 
som återvinns sparar energi 

tillräckligt för att koka 38 
koppar kaffe. Pappersfibern kan 

återvinnas upp till sju gånger 
innan den är utsliten.



UNDVIK STOPP! 
Kasta aldrig grovsopor 

eller stora förpackningar som 
pizzakartonger, vinboxar eller frigolit 
i sopinkastet. Även om du viker dem 

vecklar de ut sig och fastnar. Då blir det 
stopp och ingen kan kasta sina sopor!  

Se www.savab.se för mer info om var du 
kan kasta ovanstående. 

Vid stopp, kontakta din  
hyresvärd eller brf.

BRÄNNBART RESTAVFALL
Din ”vanliga soppåse” med brännbart restavfall kastar du i det grå 
sopinkastet märkt ”restavfall”.

EXEMPEL PÅ BRÄNNBART RESTAVFALL
	y Köttben (fisk- och fågelben kan du lägga i matavfallet)

	y Kuvert, känsliga brev och dokument
	y Hygienartiklar som blöjor, dambindor och tops
	y Dammsugarpåsar och damm från sopning
	y Cigarettfimpar, aska och snus
	y Kattsand (även pappers- och träbaserat)
	y Krukväxter och snittblommor

Inkastet för  
restavfall



SÅ FUNKAR TEKNIKEN:
SOPORNAS RESA I VÅRA UNDERJORDISKA LEDNINGAR

STEG 2 
Sopinkasten töms 

ett par gånger om dagen, 
varje avfallsslag för sig. 

När det är dags att tömma 
matavfallet, töms alla 

matavfallsinkast samtidigt 
i hela stadsdelen.

STEG 3 
Avfallet sugs 

genom långa under-
jordiska ledningar till 

sopsugsterminalen på 
Gamla Enköpingsvägen.

STEG 5 
Containrarna transporteras 

iväg för återvinning. Matavfallet 
går till en rötningsanläggning 

där biogas och biogödsel 
produceras. Tidningarna går till 

pappersåtervinning och restavfallet 
till förbränningsanläggningar som 

producerar fjärrvärme och el.

STEG 4 
I terminalen 

samlas avfallet upp i 
varsin container – en för 

matavfall, en för tidningar 
och en för restavfall.

STEG 1 
Du kastar dina sopor 
i rätt inkast. Avfallet 

lagras under varje inkast i 
några timmar innan det 

är dags för tömning. 



www.savab.se

Servicecenter 
08-706 65 00
servicecenter@sundbyberg.se

Sorteringsguide på webben
www.sorab.se/sorteringsguiden/

Följ oss på Facebook!
www.facebook.com/savab.se

Vill du 
veta mer?


