INFORMATION OM AVFALLSHANTERING

Välkommen till sopsugen, systemet som
transporterar dina sopor under jord
Gör så här: Använd vanliga plastpåsar. Knyt ihop påsen väl!
Exempel på hushållsavfall: Blöjor, bindor, kuvert, post-it lappar, dammsugspåsar,
diskborstar, disktrasor, kattsand, våtservetter, snus, cigaretter, tops m m.
Gör så här: Använd de speciella papperspåsarna.
Exempel på matavfall: Matrester (råa eller tillagade), frukt- och grönsaksrester, äggskal, bröd, kaffesump och kaffefilter, teblad och tepåsar,
hushållspapper, servetter och snittblommor.

Tips: Använd avsedd hållare till påsen så blir den inte blöt. Om du ändå är osäker ta en
till papperspåse, använd ej plastpåsar.

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 eller inbundna böcker. Din tidning blir till
en ny tidning.

Släng inte vad som helst!
Exempelvis pizzakartonger och lådvinsförpackningar, frigolit, wellpapp, pärmar och stekpannor
ska inte slängas här. Det kan orsaka stopp!
Tänk på att om någon gör fel och det blir stopp är det många som drabbas!

I en sopsug transporteras
soporna med hjälp av luft
i ett rörsystem under
marken.
Det enda du ser av
systemet är sopnedkasten.

•

Förpackningar av papper/wellpapp, plast, metall samt glas sorteras och slängs i Miljörummet.

•

Grovsopor som möbler, tavlor, cyklar, pärmar, kläder, sprayflaskor, elavfall m m slängs på närmaste
Återvinningscentral.

•

Vid eventuella stopp i sopsugsystemet vänligen kontakta fastighetsskötaren.

Läs mer om sopsug på www.envac.se

INFORMATION ABOUT WASTE MANAGEMENT

Welcome to the automated waste system, that
transports your waste underground
Household waste, do this: Use plastic bags for household waste. Tie the bag well.
For example: Diapers, envelopes, post it notes, vacuum cleaner bags, dishbrushes,
dishcloths, cat litter, wet wipes, snus, cigarettes, tops etc.

Food waste, do this: Use the special paper bag for food waste.
For example: Leftover food (raw or cooked), fruit and vegetable leftovers, eggshells, bread, coffee grounds and filters, tea leaves and teabags, kitchen paper and cut flowers.

Paper/newspaper, do this: Throw a small bundle at a time.
For example: Printed matter, all kinds of newspapers, brochures, paper and flyers.
NOTE! Do not throw any paper or plastic bags, envelopes, post-it notes or hardcover books.

Do not throw everything into the inlets!
For example pizza boxes, wine packages, styrofoam, cardboard, binders and frying pans should not be
placed here. It can cause a blockage!

In the automated waste
collection system the waste
is transported by air in an
underground pipe system.
The only thing you can
see of the system are the
inlets.

•

Packaging of paper/cardboard, plastic, metal and glass is sorted out and collected
in the Environmental room.

•

Bulky waste such as furnitures, bicycles, clothes, spray bottles, electrical waste etc
are thrown at a Recycling centre.

•

In case of stop in the waste collection system make an error report to the caretaker.

Read more about automated waste management - www.envacgroup.com

