
Välkommen till sopsugen, systemet som 
transporterar dina sopor under jord

Gör så här:  Använd vanliga plastpåsar. 
Packa inte din soppåse för full och knyt ihop påsen väl!
Exempel på restavfall: Blöjor, bindor, kuvert, post-it lappar, dammsugspåsar, 
diskborstar, kattsand, våtservetter, snus, cigaretter, tops och väldigt kladdiga förpackningar.   

Gör så här:  Använd vanliga plastpåsar eller släng löst. Släng inte för stora saker!
Exempel på plastförpackningar: Här lägger du både hårda och mjuka plastförpackningar   
såsom plastpåsar, plastkorkar, schampoflaskor, chipspåsar av plast, plastfolie och plastfilm,
tandkrämstuber, plastburkar, ketchupflaskor, youghurtburkar, plastkapsyler, lock, schampo-  
flaskor, godisförpackningar av plast, refillpaket av plast även tråg för kött och fisk. 

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. 

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/wellpapp, plast (finns även sopnedkast för plastförpackningar), glas både färgat och 
ofärgat, metall, glödlampor och lysrör samt små batterier sorteras i Miljörummet. 

• Farligt avfall kan du lämna på den Stationära stationen för farligt avfall, den finns på Bobergsgatan vid hus 25.

• För grovavfall hänvisas till stadens Återvinningscentraler (ÅVC). Se www.stockholm.se 

       Läs mer om sopsug på www.envac.se

INFORMATION OM AVFALLSHANTERING TILL HUSHÅLLEN I NORRA DJURGÅRDSSTADEN

Sunt förnuft gäller!
Du kan slänga mycket i sopnedkasten som är kopplade till områdets sopsug, men inte vad som helst. 
Om någon slänger fel och det blir stopp är det många som drabbas samtidigt som det medför förening-
en onödiga kostnader! Avfall som pizzakartonger, lådboxviner, stora frigolitbitar, granar, hockeyklubbor, 
pärmar, stekpannor och annat skrymmande material som inte får plats i en normal knuten soppåse ska 
inte slängas här. 

Ett sopsugssystem är framtidens 
automatiska avfallssystem där 
avfallet transporteras under 
mark och där du som användare 
bara ser nedkasten. 

Bilen behöver endast åka till en 
plats för insamling.


