
VA SYD Hållbart utskick #01.2017 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.
Rent vatten är en förutsättning för 
allt liv. Om vi ska ha tillgång till rent 
vatten även i framtiden måste vi ta 
hand om vårt vatten. Mattias Klum, 
världsfotograf och filmare med  
stort miljöengagemang, är vatten- 
ambassadör för våra svenska vatten. 
Han kommer genom sina foton från 
hela Sverige att jobba för att öka 
medvetenheten om vattnets värde 
och behovet av långsiktigt hållbara 
vattentjänster. 
 
Följ @vattenresan på Instagram 
Bidra med din egen vattenbild och 
tagga #vattenresan plus ditt #län  
— kanske just din bild visas i Vatten-
resans bildflöde.

#vattenresan

Annika Karlsson i Malmö vann med  
det innovativa receptet på goda  
grönsaksbiffar. Annika belönas med 
fyra retro middagstallrikar.

Juryns motivering lyder: Genom att 
använda några av vardagens vanli- 
gaste rester lyckas vinnaren skapa en 
helt ny rätt. Ett plus är att den går att 
variera både vegetariskt och med kött.

Goda grönsaksbiffar
Middagsrester på potatis och grön- 
saker mixas i matberedare. Kikärter  
eller kokta linser går också bra att  
lägga till. Krydda med salt och peppar 
och blanda ner lite hackad lök,  
ett ägg och 1 matsked potatismjöl.
Stek i lite olja till goda grönsaksbiffar 
och servera med till exempel keso  
och inlagda rödbetor.

Fem andra trevliga förslag får våra  
källsorteringskassar av återvunnen 
plast. Dessa går till:
Marta Dell’Anna
Stefan Ngo
Pamela Sjöstrand
Boel Svensson
Jenny Sjöholm

Följ Mattias Klums vatten- 
resa genom Sverige

Vinnare i tävlingen 
”middag på rester”

Häll 1/2 dl ättika 
istället för spolglans i 
diskmaskinen. Ättika 
löser kalklagringarna 
på bestick och glas.
 
Gör rent på spisen  
genom att hälla på  
ättika och sedan strö 
över rikligt med bak-
pulver. Låt bubbla och 
fräsa ett tag, rengör 
därefter med en trasa 
och ljummet vatten.
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Visste du att du kan återvinna de 
små påsclipsen med metalltrådar 
som du använder för att stänga 
brödpåsar? Det lilla clipset  
återvinns som metallförpackning,  
då det innehåller metalltråd.

Påsclips  
återvinner  
du som metall-
förpackning



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

Tänk på att det är ditt ansvar att skotta, 
sanda eller salta från vägen fram till  
dina sopkärl, så att det går lätt för  
chauffören att hämta ditt avfall när  
vintervädret kommer.

Öppettider på återvinnings-
centralerna 
 

Bunkeflo återvinningscentral,  
Gottorpsvägen 20, Malmö
Mån-Tors       08.00-20.00
Fre-Sön       09.00-15.00
 

Norra hamnen återvinningscentral,  
Bjurögatan 52, Malmö
Mån-Tors      11.00-18.00
Fre-Sön       09.00-15.00

2700 kilometer ledningar — 
för dricksvatten, spillvatten* 
och dagvatten** finns det i 
Burlöv och Malmö. Om de 
skulle läggas på rad skulle 
de räcka från Malmö ända  
till Gibraltar sund.
 

*Spillvatten = avloppsvatten från  
toaletter, disk, dusch och industrier.
**Dagvatten = till exempel regnvatten 
och smältvatten som tillfälligt rinner  
på marken.

VA-statistik

2700 km

Du kan snart börja fylla dina  
trädgårdskärl igen. Vecka 9  
eller 10 startar vi hämtningen  
av ditt trädgårdsavfall igen,  
beroende på om du har hämtning 
udda eller jämn vecka. Du kan  
alltid kolla hämtningsdag på  
Mina sidor på vasyd.se

Lägg lite tidningspapper i botten 
på ditt kärl, så slipper du problemet 
med fastfrysning.

Problem med 
att matavfallet 
fryser fast? 

Snart är det 
dags igen

Om du läser av din vattenmätare  
regelbundet slipper du att betala för 
mer vatten än du använder, och du  
slipper en hög räkning i efterskott om 
du använt mer än beräknat. Vi vill att 
dina fakturor ska stämma, så läs av din 
vattenmätare minst en gång om året. 
Det gör du på vasyd.se/vattenmätar- 
ställning eller på Mina sidor. 

Vattenmätarens nummer hittar du på 
insidan av mätarens lock. De första  
nollorna i mätarställningen ska inte  
tas med.

Betalar du för 
mer vatten än 
du använder?

Kom ihåg att skotta



VA SYD Hållbart utskick #01.2017 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.
Rent vatten är en förutsättning för 
allt liv. Om vi ska ha tillgång till rent 
vatten även i framtiden måste vi ta 
hand om vårt vatten. Mattias Klum, 
världsfotograf och filmare med  
stort miljöengagemang, är vatten- 
ambassadör för våra svenska vatten. 
Han kommer genom sina foton från 
hela Sverige att jobba för att öka 
medvetenheten om vattnets värde 
och behovet av långsiktigt hållbara 
vattentjänster. 
 
Följ @vattenresan på Instagram 
Bidra med din egen vattenbild och 
tagga #vattenresan plus ditt #län  
— kanske just din bild visas i Vatten-
resans bildflöde.

#vattenresan

Annika Karlsson i Malmö vann med  
det innovativa receptet på goda  
grönsaksbiffar. Annika belönas med 
fyra retro middagstallrikar.

Juryns motivering lyder: Genom att 
använda några av vardagens vanli- 
gaste rester lyckas vinnaren skapa en 
helt ny rätt. Ett plus är att den går att 
variera både vegetariskt och med kött.

Goda grönsaksbiffar
Middagsrester på potatis och grön- 
saker mixas i matberedare. Kikärter  
eller kokta linser går också bra att  
lägga till. Krydda med salt och peppar 
och blanda ner lite hackad lök,  
ett ägg och 1 matsked potatismjöl.
Stek i lite olja till goda grönsaksbiffar 
och servera med till exempel keso  
och inlagda rödbetor.

Fem andra trevliga förslag får våra  
källsorteringskassar av återvunnen 
plast. Dessa går till:
Marta Dell’Anna
Stefan Ngo
Pamela Sjöstrand
Boel Svensson
Jenny Sjöholm

Följ Mattias Klums vatten- 
resa genom Sverige

Vinnare i tävlingen 
”middag på rester”

Häll 1/2 dl ättika 
istället för spolglans i 
diskmaskinen. Ättika 
löser kalklagringarna 
på bestick och glas.
 
Gör rent på spisen  
genom att hälla på  
ättika och sedan strö 
över rikligt med bak-
pulver. Låt bubbla och 
fräsa ett tag, rengör 
därefter med en trasa 
och ljummet vatten.
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Visste du att du kan återvinna de 
små påsclipsen med metalltrådar 
som du använder för att stänga 
brödpåsar? Det lilla clipset  
återvinns som metallförpackning,  
då det innehåller metalltråd.

Påsclips  
återvinner  
du som metall-
förpackning



Visste du att du kan lämna gamla,  
trasiga pocketböcker i återvinnings- 
behållaren för tidningspapper?
Förutom dagstidningar kan du lämna 
veckotidningar, broschyrer, reklamblad, 
kataloger, kontorspapper och tidskrifter 
där. Tänk bara på att ta bort plastomslag 
runt reklam och tidningar. 
 
Men post-it-lappar, fönsterkuvert  
och gummerade kuvert kastar du i 
restavfallet (den vanliga soppåsen),  
eftersom klistret förstör pappersmassan.
 
Dina lästa tidningar och pocketböcker 
återvinns och blir till nya tidningar.  
På så sätt hjälper du till att spara stora 
mängder energi. Du ser också till att  
naturens råvaror inte faller ur kretsloppet. 
Tack vare dig gör miljön en stor vinst.  

Tänk också på att hela pocketböcker  
går bra att lämna till second hand- 
butiker som Erikshjälpen och Myrorna.
                (Källa ftiab.se)

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

Öppettider på återvinnings-
centralerna 
 

Bunkeflo återvinningscentral,  
Gottorpsvägen 20, Malmö
Mån-Tors       08.00-20.00
Fre-Sön       09.00-15.00
 

Norra hamnen återvinningscentral,  
Bjurögatan 52, Malmö
Mån-Tors      11.00-18.00
Fre-Sön       09.00-15.00

VA-statistik

2700 km

Låt gammalt  
bli nytt

2700 kilometer ledningar — 
för dricksvatten, spillvatten* 
och dagvatten** finns det i 
Burlöv och Malmö. Om de 
skulle läggas på rad skulle 
de räcka från Malmö ända  
till Gibraltar sund.
 

*Spillvatten = avloppsvatten från  
toaletter, disk, dusch och industrier.
**Dagvatten = till exempel regnvatten 
och smältvatten som tillfälligt rinner  
på marken.


