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Den nya pantautomaten på återvin-
ningscentralen Norra Hamnen i Malmö 
underlättar för dig som vill panta mycket 
på en gång. Töm din påse med blanda-
de burkar och flaskor direkt i insamlaren. 
Pantautomaten kan ta emot 100 förpack-
ningar per minut – osorterat. 

Nya utbetalningslösningar 
Panten kan du få utbetald via PayPal  
eller Kuponginlösens värdekuponger, 
som fungerar i de flesta matbutiker.  
Om du har ett konto hos PayPal, kan du 
få panten överförd till ditt bankkonto. 
Mer info paypal.se

Tänk på att gamla däck får du inte lämna 
på återvinningscentralen.

Du kan istället lämna dina gamla däck där 
du köpt dem. Däckförsäljaren är skyldig 
enligt producentansvaret att ta emot dina 
gamla däck. Återvinningsavgiften ingår 
i däckens pris och däcken går sedan till 
återvinning. Om däcket sitter på fälg får 
en avgift tas ut. 

De insamlade däcken används som  
exempelvis gungor, båtfendrar och  
påkörningsskydd. En del däck klipps ner  
i mindre bitar och används för löparbanor 
och konstgräsmattor. De däck som blir 
kvar används som energi i värmeverk. 
Men inga däck läggs på tippen.

I Sverige samlas runt 84 500 ton däck  
in per år. 

Vad gör jag med  
mina utslitna bildäck?

Perfekt för 
storpantaren

TACK FÖR ALLA
DINA BIDRAG!

Fortsätt sortera ut ditt matavfall
 Heja dig och hela Malmö och Burlöv!

www.vasyd.se/matavfall

för miljön, nära dig
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för miljön, nära dig

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
TRYCKSAK
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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

SMS

Farligt Avfall-bilen 
Farligt Avfall-bilen gör en tur i april och maj. Kolla i turlistan om den 
besöker dina kvarter. Du kan lämna till exempel olika kemikalier och 
mindre elektronikprodukter, maximalt upp till en mikrougns storlek.

Torsdagen den 7 april 
Djupadal Coop Konsum 
Viarpsvägen 29, återvinningsstationen  16.30 - 17.15 
Fosie Eriksfältsgatan 28, Aurahallens p-plats 17.45 - 18.30 
Rosengård Ramels väg 70    19.00 - 19.45 
 
Tisdagen den 12 april 
Västra innerstaden Ribersborgsstranden,   16.30 - 17.30 
återvinningsstationen på Grönvångsgatan    
Limhamns torg     18.00 - 19.00 
 
Torsdagen den 14 april 
Burlöv Badhusets parkering    16.30 - 17.15 
Kirseberg Allhemsg/Vattenverksv, 
Nettos parkering     17.45 - 18.30  
Centrum Drottningtorget    19.00 - 19.45 
 
Tisdagen den 10 maj 
Segevång Segevångsgatan 21, vändplatsen 16.30 - 17.15 
Åkarp Stationsvägen 12, vändplatsen  17.45 - 18.30 
Stadshuset Andréelundsvägen   19.00 - 19.45

Anmäl dig till Sysavs sms-tjänst som ger dig en påminnelse i  
mobilen en dag innan Farligt Avfall-bilen kommer till din stadsdel. 
Start av prenumeration kostar som ett vanligt sms. 
Sms:a din stadsdels kod till 71350 (se koderna nedan)

Vill du få en påminnelse?

Hyllie -  sysavhyllie 
Fosie - sysavfosie 
Oxie -  sysavoxie 
V Innerstaden - sysavvastra 
Limhamn-Bunkeflo – sysavlimhamn 
Mer info: sysav.se/farligtavfallbilen

Centrum – sysavcentrum 
Kirseberg – sysavkirseberg 
S Innerstaden – sysavsodra 
Rosengård - sysavrosengard 
Husie - sysavhusie 
Burlöv - sysavburlov


