
VA SYD Hållbart utskick #04.2016 VILLA

Med enkla handlingar i  
vardagen kan du hjälpa till  

att ta hand om miljön. Här får du 
tips och nyheter för en miljö- 

vänlig och hållbar vardag.  
Det du gör, gör skillnad –  

för miljön, nära dig.

Nu när vintern knackar på dörren  
finns det några saker att tänka på.  
Det är ditt ansvar att skotta, sanda  
eller salta från vägen fram till kärlen  
så att det går enkelt att hämta.

Regntätt på 
rätt sätt

NYHET Nu kan du lämna mat- och 
frityrolja på återvinningscentralerna

Hjälp sophämtaren  
att komma fram 

Vintertips för ditt  
matavfall 
Lägg gärna lite tidningspapper  
i botten på matavfallskärlet.

Det hjälper till att förhindra  
fastfrysning.

Allväderskläder som har en smuts- 
och vattenavvisande yta kan innehålla 
högfluorerade ämnen, så kallade PFAS. 
Det gäller också medel som du köper 
för att själv impregnera kläder och skor. 
Problemet är att de bryts ned långsamt 
eller inte alls i naturen, och att det  
misstänks att de är hormonstörande.  
Fråga därför alltid efter kläder, skor  
och impregneringsmedel utan hög- 
fluorerade ämnen när du handlar.

Återvinningscentralerna i Bunkeflo 
och Norra hamnen tar nu emot mat- 
och frityrolja. Din gamla matolja kom-
mer till nytta i nya produkter som till 
exempel tvål, tvättmedel, stearinljus, 
plast, gummi och biodiesel.

Tänk på att lämna oljan i genom- 
skinliga plastflaskor. Låt oljan svalna, 
häll genom en tratt som du sätter i 
plastflaskan. Har du inte möjlighet att 
ta dig till återvinningscentralen, kan 
du alltid samla matoljan i en plastflas-
ka, förpacka den väl och slänga den i 
den vanliga soppåsen. För att und- 

vika fett i avloppet ska du också tänka 
på att torka bort fett från stekpannan 
med hushållspapper innan du diskar.  
Släng pappret i matavfallet.

Stoppa droppet 

En droppande kran läcker ut hela 
40 000 liter vatten per år. Är det 
toaletten som står och rinner gör  
ett litet läckage att 100 000 liter 
vatten försvinner ut på ett år. 



VA SYD levererar friskt dricksvatten, hanterar dagvatten, renar avloppsvatten och tar hand 
om hushållsavfall på ett ansvarsfullt sätt. Vi uppmuntrar dig till att dricka kranvatten, tänka på  
vad du spolar ner i avloppet och sortera dina sopor. Tillsammans bidrar vi aktivt till en hållbar  
samhällsutveckling. För miljön, nära dig.

Kundservice 040-635 10 00 
kund@vasyd.se — vasyd.se

23/12 Lille julafton   09-15

24/12 Julafton  stängt

25/12 Juldagen  stängt

26/12 Annandag jul  stängt

31/12 Nyårsafton  stängt

1/1 Nyårsdagen  stängt

5/1 Trettondagsafton 9-15

6/1 Trettondag jul   9-15

Presentpapper och kartonger käll- 
sorterar du som pappersförpackningar. 
Presentsnöre, kuvert, julkort och  
tejprester slänger du i restavfallet  
(den vanliga soppåsen).

Trasiga adventsljusstakar och ljus- 
slingor sorteras som elektronik och  
du kan antingen lämna dem på den 
bemannade återvinningscentralen  
eller lämna till Farligt Avfall-bilen.  
vasyd.se/farligtavfallbilen

Har du ett kärl för trädgårdsavfall kan 
du lägga den nedklippta granen där. 
Det hämtas vecka 9 eller 10 beroende 
på vilken hämtningsvecka du har. 
Har du inget trädgårdsavfallskärl  
kan du klippa ner, paketera och  
lägga granen i ditt restavfallskärl  
(den vanliga gröna soptunnan).  
 
Du kan också ringa Kundservice och 
beställa hämtning av granen. Det kostar 
80 kr per julgran. Du kan alltid lämna 
granen utan extra kostnad på åter- 
vinningscentralerna i Norra hamnen 
och Bunkeflo.

Helgtider på 
återvinnings-
centralerna

God Jul
önskar
VA SYD

Vad gör jag med 
granen?

Julstäda  
miljösmart

Vad gör jag med 
resterna från julen?

Det är bättre att samla upp  
dammet och slänga i soptunnan,  
än att skölja ner i avloppet.  
Dammsug så gott det går, innan 
du torkar med våt trasa och mopp. 
Det minskar mängden miljögifter 
som spolas ner med skurvattnet. 
Att dammsugarpåsen förbränns är 
mycket bättre för vår miljö än att 
dammet hamnar i vattnet.



VA SYD Hållbart utskick #04.2016 LÄGENHET

Med enkla handlingar i  
vardagen kan du hjälpa till  

att ta hand om miljön. Här får du 
tips och nyheter för en miljö- 

vänlig och hållbar vardag.  
Det du gör, gör skillnad –  

för miljön, nära dig.

Regntätt på 
rätt sätt

NYHET Nu kan du lämna mat- och 
frityrolja på återvinningscentralerna

Visst är det härligt med ny färg på  
väggarna, eller kanske ett köksbord  
i ny kulör. Men tänk på att ta hand om 
färgen på rätt sätt efteråt. Målarfärg 
innehåller ämnen som mer eller mindre 
är skadliga för miljön. Det är därför all 
målarfärg klassas som farligt avfall och 
ska lämnas på återvinningscentralen. 

 
Kom ihåg för hantering av målarfärg: 

• Klar för dagen — förvara penslar  
och målartråg i en försluten plast-
påse, så håller de sig till nästa dag.  

• När du målat klart, torka ur  
penslarna så gott det går. 

• Överbliven färg och använda  
penslar, rollers, tråg och tvätt- 
burk lämnar du på återvinnings- 
centralen.

Tänker du måla 
om i julhelgen?

Allväderskläder som har en smuts- 
och vattenavvisande yta kan innehålla 
högfluorerade ämnen, så kallade PFAS. 
Det gäller också medel som du köper 
för att själv impregnera kläder och skor. 
Problemet är att de bryts ned långsamt 
eller inte alls i naturen, och att det  
misstänks att de är hormonstörande.  
Fråga därför alltid efter kläder, skor  
och impregneringsmedel utan hög- 
fluorerade ämnen när du handlar.

Återvinningscentralerna i Bunkeflo 
och Norra hamnen tar nu emot mat- 
och frityrolja. Din gamla matolja kom-
mer till nytta i nya produkter som till 
exempel tvål, tvättmedel, stearinljus, 
plast, gummi och biodiesel.

Tänk på att lämna oljan i genom- 
skinliga plastflaskor. Låt oljan svalna, 
häll genom en tratt som du sätter i 
plastflaskan. Har du inte möjlighet att 
ta dig till återvinningscentralen, kan 
du alltid samla matoljan i en plastflas-
ka, förpacka den väl och slänga den i 
den vanliga soppåsen. För att und- 

vika fett i avloppet ska du också tänka 
på att torka bort fett från stekpannan 
med hushållspapper innan du diskar.  
Släng pappret i matavfallet.

Stoppa droppet 

En droppande kran läcker ut hela 
40 000 liter vatten per år. Är det 
toaletten som står och rinner gör  
ett litet läckage att 100 000 liter 
vatten försvinner ut på ett år. 



VA SYD levererar friskt dricksvatten, hanterar dagvatten, renar avloppsvatten och tar hand 
om hushållsavfall på ett ansvarsfullt sätt. Vi uppmuntrar dig till att dricka kranvatten, tänka på  
vad du spolar ner i avloppet och sortera dina sopor. Tillsammans bidrar vi aktivt till en hållbar  
samhällsutveckling. För miljön, nära dig.

Kundservice 040-635 10 00 
kund@vasyd.se — vasyd.se

23/12 Lille julafton   09-15

24/12 Julafton  stängt

25/12 Juldagen  stängt

26/12 Annandag jul  stängt

31/12 Nyårsafton  stängt

1/1 Nyårsdagen  stängt

5/1 Trettondagsafton 9-15

6/1 Trettondag jul   9-15

Presentpapper och kartonger käll- 
sorterar du som pappersförpackningar. 
Presentsnöre, kuvert, julkort och  
tejprester slänger du i restavfallet  
(den vanliga soppåsen).

Trasiga adventsljusstakar och ljusslingor 
sorteras som elektronik och du  
kan antingen lämna dem på den  
bemannade återvinningscentralen  
eller lämna till Farligt Avfall-bilen.  
vasyd.se/farligtavfallbilen

Bor du i lägenhet har du kanske  
möjlighet att lämna trasig elektronik 
i ditt miljörum.

Din julgran kan du bli av med på flera 
olika sätt. Kontakta din fastighets- 
ägare eller bostadsrättsförening för  
att få reda på vad som gäller hos dig.  
I de flesta fastigheter brukar det finnas 
en uppsamlingsplats eller container  
för julgranarna.  
 
Du kan alltid lämna granen utan kost-
nad på återvinningscentralerna i Norra 
hamnen och Bunkeflo.

Helgtider på 
återvinnings-
centralerna

Vad gör jag med 
granen?

Julstäda  
miljösmart
Det är bättre att samla upp  
dammet och slänga i soptunnan,  
än att skölja ner i avloppet.  
Dammsug så gott det går, innan 
du torkar med våt trasa och mopp. 
Det minskar mängden miljögifter 
som spolas ner med skurvattnet. 
Att dammsugarpåsen förbränns är 
mycket bättre för vår miljö än att 
dammet hamnar i vattnet.

God Jul
önskar
VA SYD

Vad gör jag med 
resterna från julen?


