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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.

Den 22-23 april är det Stora biltvät-
tarhelgen i hela landet, som ska 
uppmuntra till att tvätta rätt. Läs mer 
på biltvattarhelgen.se. Du kan också 
vara med på sociala medier med 
egna tips på vad du hinner göra 
medan du tvättar bilen i biltvätten.  
 
Tagga ditt inlägg med #biltvättartid 
och inspirera andra att sluta fultvätta! 

Cirka hälften av alla villor får nya sop-
hämtare från den 3 april. Du som idag 
har blåa sopbilar som kör i kvarteren 
ser efter förändringen röda sopbilar. 
Alla kunder som berörs av bytet har 

fått information hem via brev. Får du 
en ny tömningsdag för ditt avfall så 
står det i brevet. Burlövs kommun 
berörs inte av förändringen.

Stora biltvättarhelgen 
22-23 april

Nya sophämtare i halva Malmö

Fultvättar du? 
Om du tvättar bilen på gatan rinner  
giftiga tungmetaller, oljerester och  
kemikalier rakt ut i naturen. Välj biltvätten 
istället så får du både en ren bil och tar 
hand om vår miljö samtidigt. Om du inte 
har tillgång till en biltvätt är det minst 
dåligt för miljön att tvätta bilen på gräs 
eller grus. Då filtreras vattnet grovt innan 
det når grundvattnet.

Från och med den 3 april har vi ett nytt 
sätt att dela ut matavfallspåsar till villor  
i Malmö och Burlöv. Istället för att vi  
delar ut påsar en gång om året, signa- 
lerar du istället själv när du behöver nya.  
Du klämmer en matavfallspåse under 
locket på matavfallstunnan, så levererar 
chauffören en bunt papperspåsar på  
din matavfallstunna i samband med 
sophämtningen.

Kläm en påse  
under locket 



Var  
slänger  
jag  
trasiga  
hörlurar?

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

Bunkeflo återvinningscentral 
Gottorpsvägen 52 
 
Norra hamnen återvinningscentral 
Bjurögatan 20 

14 april      Långfredag  9-15

15 april     Påskafton  9-15

16 april     Påskdagen  9-15 

17 april     Annandag påsk 9-15 

Visste du att hörlurar räknas som en 
elektronikprodukt? Trasiga hörlurar 
lämnas antingen till Samlaren som 
finns i anslutning till flera matbutiker, 
till återvinningscentralen eller till  
Farligt Avfall-bilen. Läs mer på vasyd.seNär du har ätit upp chipsen, sorterar  

du chipsröret som en pappersförpack-
ning, folien i toppen som metallför- 
packning och locket som plastförpack-
ning. Köper du chips i en vanlig chips- 
påse källsorterar du chipspåsen som  
en plastförpackning.

Hur sorterar  
jag chipsrör  
och chips- 
påsar?

Öppettider 
återvinningscentralerna

Nu smygstartar vi sommarsäsongen 
i Hyllie Vattenpark. Alla vattensta- 
tioner är igång från och med den  
1 april till siste oktober. Kom och 
upplev vatten i rörelse eller bara 
njut av Hyllies gröna lunga. Parken 
är öppen för alla, ingen tidsbokning 
eller kostnad. Tips till lärare — ha 
utomhuslektioner i parken, läs mer  
på www.kretseum.se/hyllievattenpark  

Sommar i Hyllie Vattenpark

Träffa VA SYD på Burlövs 
miljödagar den 21-22  
april 2017

Är miljön viktig för dig också? Bli en 
skräpplockare på Burlövs miljödagar!  
VA SYD är på plats med bland annat  
sopig bajsbasket där du kan spela  
basket med låtsasskräp. Alla som  
deltar får en fin vattenflaska i bioplast.

Äggskal 
Du kan lägga både de målade och 
omålade äggskalen i matavfallet. 
 
Påskriset 
Plocka av fjädrarna innan du kastar 
påskriset. Har du ett trädgårds- 
avfallskärl lägger du påskriset där, 
annars kan du klippa ner det,  
paketera och lägga i restavfalls- 
kärlet (vanliga soptunnan).

Sortera  
påsken rätt

Sill i glasburk eller plast
Häll ut sillrester i vasken  
och låt dem rinna av innan  
du slänger i matavfallet.  
Sortera burken som plast-  
eller glasförpackning och 
locket i metallförpackningar.
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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 smygstartar vi sommarsäsongen 
i Hyllie Vattenpark. Alla vatten- 
stationer är igång från och med  
den 1 april till siste oktober.  
Kom och upplev vatten i rörelse  
eller bara njut av Hyllies gröna 
lunga. Parken är öppen för alla,  
ingen tidsbokning eller kostnad.  
 
Tips till lärare —  
ha utomhuslektioner  
i parken, läs mer på  
www.kretseum.se/ 
hyllievattenpark  

Sommar i Hyllie Vattenpark

Stora biltvättarhelgen 
22-23 april

Den 22-23 april är det Stora biltvät-
tarhelgen i hela landet, som ska 
uppmuntra till att tvätta rätt. Läs mer 
på biltvattarhelgen.se. Du kan också 
vara med på sociala medier med 
egna tips på vad du hinner göra 
medan du tvättar bilen i biltvätten.  
 
Tagga ditt inlägg med #biltvättartid 
och inspirera andra att sluta fultvätta! 

Fultvättar du? 
Om du tvättar bilen på gatan rinner  
giftiga tungmetaller, oljerester och  
kemikalier rakt ut i naturen. Välj biltvätten 
istället så får du både en ren bil och tar 
hand om vår miljö samtidigt. Om du  
inte har tillgång till en biltvätt är det 
minst dåligt för miljön att tvätta bilen  
på gräs eller grus. Då filtreras vattnet 
grovt innan det når grundvattnet.

Om du saknar matavfallspåsar i ditt  
miljörum så ska du säga till din vakt- 
mästare. Det är alltid fastighetsägarens 
eller fastighetsskötarens skyldighet  
att se till att det finns ett lager av  
matavfallspåsar i miljörummet.  
Du kan alltid tipsa dem om att mat- 
avfallspåsar beställs kostnadsfritt på 
vasyd.se

Saknar ni  
matavfallspåsar? 



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

Visste du att hörlurar räknas som en 
elektronikprodukt? Trasiga hörlurar 
lämnas antingen till Samlaren som 
finns i anslutning till flera matbutiker, 
till återvinningscentralen eller till  
Farligt Avfall-bilen. Läs mer på vasyd.seNär du har ätit upp chipsen, sorterar  

du chipsröret som en pappersförpack-
ning, folien i toppen som metallför- 
packning och locket som plastförpack-
ning. Köper du chips i en vanlig chips- 
påse källsorterar du chipspåsen som  
en plastförpackning.

Hur sorterar  
jag chipsrör  
och chips- 
påsar?

Var  
slänger  
jag  
trasiga  
hörlurar?

Hela 64% av svenskarna använder Facebook.  
46% av oss gör det dagligen. Därför finns  
VA SYD på Facebook, gå in och gilla oss så får du 
löpande uppdateringar med vardagsnära miljötips,  
information och annat matnyttigt. 

Källa:internetstatistik.se

VA SYD 64%

Äggskal 
Du kan lägga både de målade och 
omålade äggskalen i matavfallet. 
 
Påskriset 
Plocka av fjädrarna innan du kastar 
påskriset. Har du ett trädgårds- 
avfallskärl lägger du påskriset där, 
annars kan du klippa ner det,  
paketera och lägga i restavfalls- 
kärlet (vanliga soptunnan).

Sortera  
påsken rätt

Träffa VA SYD på Burlövs 
miljödagar den 21-22  
april 2017

Är miljön viktig för dig också? Bli en 
skräpplockare på Burlövs miljödagar!  
VA SYD är på plats med bland annat  
sopig bajsbasket där du kan spela  
basket med låtsasskräp. Alla som  
deltar får en fin vattenflaska i bioplast.

Sill i glasburk eller plast
Häll ut sillrester i vasken  
och låt dem rinna av innan  
du slänger i matavfallet.  
Sortera burken som plast-  
eller glasförpackning och 
locket i metallförpackningar.

Bunkeflo återvinningscentral 
Gottorpsvägen 52 
 
Norra hamnen återvinningscentral 
Bjurögatan 20 

14 april      Långfredag  9-15

15 april     Påskafton  9-15

16 april     Påskdagen  9-15 

17 april     Annandag påsk 9-15 

Öppettider 
återvinningscentralerna


