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Det visar en undersökning från Natur-
vårdsverket. Men det går att minska 
matsvinnet ännu mer.

Så slänger du mindre mat:
Ska du laga maten direkt kan du välja  
råvaror med kort bäst-före-datum. 
 
Välj inte bort grönsaker och 
frukt bara för att de ser fula ut. 
 
Planera vad du ska handla och laga. 
 
Frys in resterna och använd dem. 

Tänk bara på att det inte får vara någon plast runt papperspåsen när du slänger den i 
det bruna kärlet. Plastpåsen ställer till stora problem vid behandlingen av matavfallet.

X
Tack alla ni som sorterar 
matavfall

Hushållen slänger mindre mat

Lägg textilier 
i behållarna  
istället för  
att slänga  
dem i soporna

Men vad får du lägga i textilbehållarna?
Visste du att det inte bara är hela och rena 
kläder som du får slänga i återvinnings- 
containrarna för textilier? De flesta  
seriösa aktörer säger att vi kan slänga både 
hela och trasiga textilier i deras containrar,  
så gör de själva en sortering.
 
Vi svenskar slänger ca 8 kg textilier per  
person och år. I Sverige och Norden  
pågår ett intensivt arbete för att  
textil ska återanvändas och återvin-
nas, istället för att slängas i soporna. 
Det finns flera olika organisationer som 
samlar in textilier. Insamling och åter- 
användning av textil har stor betydelse för 
att minska miljöbelastningen.



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.se3041 0140
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Öppettider på återvinningscentralerna 

Bunkeflo återvinningscentral 
 
Mån – Tors  08.00 – 20.00

Fre – Sön   09.00 - 15.00 
 
Norra hamnen återvinningscentral 
 
Mån – Tors  11.00 – 18.00

Fre – Sön   09.00 - 15.00

Skölja eller 
inte skölja ur 
förpackningarna? 
Ibland får vi frågor om förpackningarna ska sköljas ur innan 
de källsorteras. Sköljningen behövs inte för själva återvin-
ningen. Men vill du slippa lukt och kladd hemma, kan du skölja 
ur med lite kallt vatten eller använda diskvattnet innan du 
tömmer ut det.

Nu kan du lämna in smått elavfall till större butiker som  
säljer elektronikprodukter. Butiken är skyldig att ta emot 
smått elavfall, även om du inte köper något. Exempel på 
smått elavfall är mobiler, batteridrivna leksaker, köksmaski-
ner som elvispar och vattenkokare. Smått elavfall är elavfall  
som är mindre än 25 cm.

Elavfall är den grupp avfall som ökar mest i Sverige. Genom 
att ta hand om elavfallet på ett säkert sätt kan vi återvinna 
alla farliga ämnen.

Du kan även lämna småelektronik till Samlaren, ett insamlings-
skåp som finns i ett 15-tal matbutiker i Malmö och Burlöv. 

Lämna 
smått elavfall 
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Logga in med ditt BankID på Mina sidor på vasyd.se. 
På Mina sidor ser du alla dina abonnemang hos oss, dina fakturor, när du har  
tömningsdag och din vattenförbrukning. Du kan också registrera din  
vattenmätarställning. Välkommen in!

 

Trädgårdsavfallet
Vecka 9 eller 10 startar vi hämtningen av ditt trädgårdsavfall igen.  
Hade du tömning ojämn vecka förra året får du jämn i år och tvärtom. 

Torka av flottiga stekpannor och ugns- 
formar med hushållspapper innan du sköl-
jer dem i vatten. Enklast är att vänta 
tills fettet stelnar. Spola inte heller av  
använda smörknivar i varmt vatten. Torka 
av smöret istället med lite hushållspapper.  
Du kan lägga hushållspappret i matavfallet. 
 
Fett och frityroljor ställer till problem om de 
hälls ner i avloppet i vasken. Fettet stelnar på 
insidan av rören och kan sätta igen avlopps- 
rören som då måste rensas med dyra spolningar. 
Samla i stället rester av mat- och frityrolja i 
en sluten förpackning, förpacka väl och släng i 
restavfallet (vanliga soppåsen).

Nu kan du själv kolla  
när du har sophämtning

Undvik fett  
i ditt avlopp


