INFORMATION OM AVFALLSHANTERING TILL HUSHÅLLEN

En av världens högsta
byggnader har samma system
Envac är världsledande inom utveckling och försäljning av
automatiserade avfallsinsamlingssystem. Med vår lösning blir
såväl insamling som transport säkrare och mer miljömässig.

Miljön vinner på att
du återvinner
I N F O R M AT I O N T I L L B O E N D E I K V I L L E B ÄC K E N O M
AVFALLSINSAMLING MED SOPSUG

1

1 Avfallet kastas i nedkastet. 2 Nedkasten töms, helt datorstyrt, ett åt gången.
3 Allt avfall sugs genom samma rörsystem i en hastighet av 70 km/h.
4 Fläktar skapar det vakuum och luftflöde som transporterar avfallet till en terminal (mottagningsstation).
Där styrs det in i rätt container.

5 Luften renas innan den släpps ut. 6 Lastbilar hämtar containrarna för vidare transport till återvinning.

Rätt avfall i sopnedkastet
Gör så här: Använd vanliga plastpåsar. Knyt ihop påsen väl!
Här slänger du exempelvis: Blöjor, bindor, kuvert, post-it lappar, dammsugspåsar,
diskborstar, kattsand, våtservetter, snus, cigaretter, tops och väldigt kladdiga
förpackningar.
Din soppåse bränns i Renovas anläggning i Sävenäs och blir till fjärrvärme och el.

Gör så här: Använd de speciella papperspåsarna.
Exempel på matavfall: Rester av kött, fisk, skaldjur, pasta, ris, frukt,
bröd, grönsaker. Även äggskal, kaffesump, kaffefilter, tepåsar, teblad,
hushållspapper, oblekta ej färgade servetter, snittblommor.
Tips: Om påsen blir blöt ta en till papperpåse (ej plastpåse).
OBS! Släng inte snus, cigaretter, tobak, kattsand, jord, aska, grillkol här. Det slängs i
restavfallet. Din matavfallspåse körs till behandling och omvandlas till biogas.

Papperspåse för
matavfall med behållare

Gör så här: Släng en lös bunt i taget. Eventuell påse slängs som restavfall.
Exempel på tidningar: Trycksaker, alla slags tidningar broschyrer, papper och
reklamblad.
OBS! Släng inte bärkassar i papper, kuvert, post-it lappar och inbundna böcker.
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Din tidning blir till en ny tidning.

I ditt område samlas hushållsavfallet (rest-, matavfall och tidningar) in med hjälp
av ett sopsugssystem. Avfallet transporteras med hjälp av luft i rör under mark.
Lösningen är i princip osynlig, det enda du ser är sopnedkasten.

SUNT FÖRNUFT GÄLLER!
Du kan slänga mycket i sopnedkasten, men inte vad som helst.
Om någon slänger fel är det många som drabbas samtidigt som det medför
onödiga kostnader!
Avfall som möbler, granar, hockeyklubbor, pärmar, stekpannor, pizzakartonger
och annat skrymmande material som inte får plats i en normal knuten soppåse
ska inte slängas här.

Miljöfördelar med sopsug
• Tung trafik minskar
• Långsiktig miljöförbättring
• Mindre växthusgaser
• Trafiksäkerheten ökar
• Bättre arbetsmiljö
• Bättre boendemiljö

Miljön vinner på att du återvinner
Tänk på att en stor del av ditt avfall är återvinningsbart och kan användas som råvara i nya
produkter.
•

Dina förpackningar av; papper, plast, glas och metall sorteras i Återvinningsrummet på
Borstbindaregatan 2.
Alternativt på närmaste Återvinningsplats Södra Deltavägen 3 (Coop Forum) eller Gullrisgatan 1.

•

Grovavfall lämnas på närmaste Återvinningscentral.

•

Nya matavfallspåsar hämtar du på av din fastighetshetsägare anvisad plats.

