VA SYD Hållbart utskick #02.2016 VILLA

Med enkla handlingar i
vardagen kan du hjälpa till
att ta hand om miljön. Här får du
tips och nyheter för en miljövänlig och hållbar vardag.
Det du gör, gör skillnad –
för miljön, nära dig.

Låt dina förpackningar
och tidningar få nytt liv
Plastförpackningar blir till exempel
krukor, avloppsrör, utegolv, stövlar
och flipflop-skor.
Ett mjölkpaket eller sockerpåse
kan till exempel bli fling- eller
vällingpaket i sitt nästa liv.
Metallförpackningar kan bli till järnvägsräls och motordelar. Inget är för
litet att återvinnas, minsta kapsyl gör
nytta.

Kampanjen ”Låt gammalt bli nytt”
är ett samarbete mellan FTI (Förpacknings- och tidningsinsamlingen)
och VA SYD för att få oss att
bli ännu bättre på att återvinna

förpackningar. Vill du se när
Ebbot Lundberg återvinner en av
sina favoritlåtar från tiden med
”The Soundtrack of our Lives”, titta
in på latgammaltblinytt.nu

Glasförpackningar blir till nya glasflaskor och glasburkar. Tänk på att
bara lämna glasförpackningar här,
för dricksglas och fönsterglas är av
en annan glaskvalitet och ska inte
blandas med glasförpackningarna.
Tidningar blir till nya tidningar, men
även toalett- och hushållspapper.

Rent hus och ren miljö
Vattnet du använder ingår i ett evigt
kretslopp. Även om avloppsvattnet
behandlas på våra reningsverk så
kan vi inte rena allt, en del går ut

Har du hårt eller
mjukt vatten?
Mjukt vatten är bättre för miljön än hårt
vatten, bland annat för att det gör att
det går åt mindre disk- och tvättmedel
(läs anvisningarna på förpackningarna).
Därför är det viktigt att veta hur hårt ditt
vatten är. På vasyd.se/dricksvatten kan
du läsa mer och se hur hårt eller mjukt
ditt vatten är.

Silver — blanda bikarbonat med
tandkräm och några droppar
vatten. Blanda till en fluffig massa.
Gnid svartnat silver med blandningen på en tygtrasa. Skölj av
i vatten.
Duschutrymmen — blanda 1/3 ättika
med 2/3 vatten i en sprayflaska.
Spraya blandningen på kakelvägg
eller duschkabin, låt stå en stund
och skölj sedan av. Fungerar även
på handfat och kranar.

till marker, sjöar och grundvatten.
Istället för att använda kemikalier
kan du göra rent hemma med
sådant som ofta redan finns i
skafferiet.

Häll vatten och pressad
citron eller ättika i vattenkokaren och koka upp.
Kalken löses upp och
kan lätt sköljas ur.

Har du slut på

matavfallspåsar?
På följande platser kan
du hämta fler:
Bunkeflo återvinningscentral,
Gottorpsvägen 52
Coop Bulltofta,
Ahrenbergsgatan 2, Malmö
Coop Oxie,
Stengodsvägen 143, Oxie
Stora Coop (vid pantautomaterna),
Stadiongatan 24
ICA Kvantum Malmborgs
Limhamn, Linnégatan 48
ICA Maxi Toftanäs,
Topplocksgatan 10
ICA Maxi, Cypressvägen 4
ICA Supermarket Bunkeflostrand,
Klagshamnsvägen 40
Medborgarservice Arlöv,
Kärleksgatan 6

Höst och
fallande löv
Nu är det hög tid att kontrollera
att stuprör och hängrännor är hela
och sitter som de ska. Tänk också
på att rensa dem från löv och skräp.
Rännsil, lövfångare och regntratt
på rännor och rör minskar risken
för att det ska bli stopp. Tillsammans kan vi hjälpas åt att göra
plats för vattnet.

Fallfrukt
Tänk på att inte
lasta ditt trädgårdskärl
för tungt.
Försök istället att dela
upp fallfrukten på
flera hämtningar.

Medborgarkontoret Norr,
Kirsebergs Torg 5B
Medborgarservice i Framtidens
hus, Lindängsplan 3
Norra hamnens återvinningscentral, Bjurögatan 20
Oxie bibliotek,
Lertegelvägen 128
Stadsområdesförvaltning Söder,
Eriksfältsgatan 28 A

Matavfallspåsar i papper är bättre
än plastpåsar
Det finns flera orsaker till att vi
använder matavfallspåsar i papper:

VA SYDs huvudkontor,
Hans Michelsensgatan 2

Papperspåsen är gjord av förnyelsebar råvara. Bioplastpåsen
består bara till en del av stärkelse,
den innehåller fortfarande också
fossil olja.

En gång per år delar vi ut
två förpackningar matavfallspåsar till varje villahushåll.
matavfall.vasyd.se

Bioplastpåsar bryts inte ner vid
omvandlingen till biogas, så delar
av plastpåsen följer med biogödseln
ut på åkermarken.

Sysavs förbehandlingsanläggning
som tar emot matavfallet fungerar
endast med papperspåsar.
Idag forskas det mycket på
detta område och helt fossilfria
bioplastpåsar som fungerar i hela
biogasprocessen kommer kanske
att finnas i framtiden.

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.se
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Med enkla handlingar i
vardagen kan du hjälpa till
att ta hand om miljön. Här får du
tips och nyheter för en miljövänlig och hållbar vardag.
Det du gör, gör skillnad –
för miljön, nära dig.

Låt dina förpackningar
och tidningar få nytt liv
Plastförpackningar blir till exempel
krukor, avloppsrör, utegolv, stövlar
och flipflop-skor.
Ett mjölkpaket eller sockerpåse
kan till exempel bli fling- eller
vällingpaket i sitt nästa liv.
Metallförpackningar kan bli till järnvägsräls och motordelar. Inget är för
litet att återvinnas, minsta kapsyl gör
nytta.

Kampanjen ”Låt gammalt bli nytt”
är ett samarbete mellan FTI (Förpacknings- och tidningsinsamlingen)
och VA SYD för att få oss att
bli ännu bättre på att återvinna

förpackningar. Vill du se när
Ebbot Lundberg återvinner en av
sina favoritlåtar från tiden med
”The Soundtrack of our Lives”, titta
in på latgammaltblinytt.nu

Glasförpackningar blir till nya glasflaskor och glasburkar. Tänk på att
bara lämna glasförpackningar här,
för dricksglas och fönsterglas är av
en annan glaskvalitet och ska inte
blandas med glasförpackningarna.
Tidningar blir till nya tidningar, men
även toalett- och hushållspapper.

Rent hus och ren miljö
Vattnet du använder ingår i ett evigt
kretslopp. Även om avloppsvattnet
behandlas på våra reningsverk så
kan vi inte rena allt, en del går ut

Har du hårt eller
mjukt vatten?
Mjukt vatten är bättre för miljön än hårt
vatten, bland annat för att det gör att
det går åt mindre disk- och tvättmedel
(läs anvisningarna på förpackningarna).
Därför är det viktigt att veta hur hårt ditt
vatten är. På vasyd.se/dricksvatten kan
du läsa mer och se hur hårt eller mjukt
ditt vatten är.

Silver — blanda bikarbonat med
tandkräm och några droppar
vatten. Blanda till en fluffig massa.
Gnid svartnat silver med blandningen på en tygtrasa. Skölj av
i vatten.
Duschutrymmen — blanda 1/3 ättika
med 2/3 vatten i en sprayflaska.
Spraya blandningen på kakelvägg
eller duschkabin, låt stå en stund
och skölj sedan av. Fungerar även
på handfat och kranar.

till marker, sjöar och grundvatten.
Istället för att använda kemikalier
kan du göra rent hemma med
sådant som ofta redan finns i
skafferiet.

Häll vatten och pressad
citron eller ättika i vattenkokaren och koka upp.
Kalken löses upp och
kan lätt sköljas ur.

Var slänger jag
batterier, lampor
och småelektronik?
Ta med dig dina gamla batterier,
trasiga glödlampor, lågenergilampor
och småelektronik och lämna i
Samlaren. Samlaren är ett skåp som
finns i en del matbutiker. Den gör
det enkelt att samla in sådant som
annars lätt skulle hamna i soporna.
Som småelektronik räknas mobiltelefon, rakapparat, eltandborste
och liknande. Inkasthålens diameter
är 11 centimeter.

ICA Maxi, Cypressvägen 4,
Hindby
ICA Maxi, Stora Varvsgatan 17A,
Västra Hamnen
ICA Maxi, Topplocksgatan 10,
Toftanäs
City Gross, Stora Bernstorp
Coop Extra, Ahrenbergsgatan 2,
Bulltofta

Tips om
det blir en
regnig höst
Det går aldrig att skydda sig
helt mot källaröversvämning.
Men här får du några tips och
råd på några enkla saker du kan
göra för att skydda dina saker.

Säkra fönster, dörrar och öppningar
inför skyfall så att inte vatten kan
komma in den vägen.
Har du saker i källaren? Tänk på att
inte förvara saker på de lägsta hyllplanen. Även en liten mängd vatten
kan göra stor skada.
Saker du förvarar i källaren kan du
lägga i plastbackar så att de tål fukt
och i värsta fall vatten.

Coop Konsum, Stengodsvägen 143,
Oxie
Coop Extra, Föreningsg 72,
Värnhem
ICA Malmborgs Erikslust,
Erikslustvägen 17
ICA Malmborgs Limhamn,
Linnégatan 48
ICA Kvantum Malmborgs Mobilia,
Per Albin Hanssons väg 40
Emporia, Willys/ICA Kvantum,
Hyllie Boulevard 19
Green Matmarknad, Västra
Varvsgatan 42, Västra Hamnen
Hemköp, Triangeln,
Södra Förstadsgatan 58
Lidl, Delsjögatan 3

Matavfallspåsar i papper är bättre
än plastpåsar
Det finns flera orsaker till att vi
använder matavfallspåsar i papper:
Papperspåsen är gjord av förnyelsebar råvara. Bioplastpåsen
består bara till en del av stärkelse,
den innehåller fortfarande också
fossil olja.
Bioplastpåsar bryts inte ner vid
omvandlingen till biogas, så delar
av plastpåsen följer med biogödseln
ut på åkermarken.

Sysavs förbehandlingsanläggning
som tar emot matavfallet fungerar
endast med papperspåsar.
Idag forskas det mycket på
detta område och helt fossilfria
bioplastpåsar som fungerar i hela
biogasprocessen kommer kanske
att finnas i framtiden.

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.se

