VA SYD Hållbart utskick #10.2017 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.

Snart är det jul, och då är det många som lagar mycket och god
mat eller passar på att städa lite extra. Julklappar finns också i
många hem. Här får du tips på hur du gör julen mer hållbar, och
hur du tar hand om gran, skräp och grötkastruller när allt är över.

Håll snön borta, så att
sophämtaren kommer fram

När snön och vintern kommer är det
viktigt att du skottar och ser till att det
är halkfritt fram till kärlen. Det är villaägarens ansvar att skotta, sanda eller
salta hela vägen fram till kärlen från
gatan.

Paketen

Har du ett kärl för trädgårdsavfall
kan du lägga den nedklippta
granen där. Den hämtas vecka 9
eller 10 beroende på vilken hämtningsvecka du har. Har du inget
trädgårdsavfallskärl kan du klippa
ner, paketera och lägga granen i
ditt restavfallskärl (den vanliga
gröna soptunnan).
Du kan också ringa Kundservice
och beställa hämtning av granen.
Det kostar 80 kr per julgran.
Du kan alltid lämna granen utan
kostnad på återvinningscentralerna
i Norra hamnen och Bunkeflo.

Papper

Julgranen

Presentpapper
Kartonger

Plast

Du som har ordinarie tömningsdag
måndagen den 25 december och
måndagen den 1 januari får istället
tömt lördagen den 23 december och
lördagen den 30 december. Alla övriga
får tömt på sina ordinarie dagar.

Frigolit

Soppåsen

Ingen sophämtning på juldagen
och nyårsdagen

Vad gör jag med
resterna från julen?

Presentsnöre
Tejprester

Julkort
Kuvert

Trasiga adventsljusstakar sorteras som
elektronik och du kan antingen lämna
dem på den bemannade återvinningscentralen eller lämna till Farligt Avfallbilen. vasyd.se/farligtavfallbilen
Trasiga ljusslingor kan du lämna i
Samlaren som finns i anslutning till
flera livsmedelsbutiker. vasyd.se/samlaren

ÅVC
JUL
MUST

JUL
MUST

Fett är en stor bov när det gäller stopp
i avloppet. Använd hushållspapper för
att torka fett ur stekpannan och släng i
mat- eller restavfallet. Flytande fett
häller du i en fettratt och samlar i en
pet-flaska. Den slänger du i restavfallet
eller på återvinningscentralen.
Du kan beställa en gratis fettratt
på kund@vasyd.se.
Tack för att du hjälper till att hålla
ledningarna rena och fina.

Julrent
Rengör ugnen

Gnid in ugnen med koncentrerad
såpa, värm den sedan till 100 grader
och stäng av den. Torka rent med
vatten och trasa när ugnen svalnat.

Vidbrända kastruller

Häll i vatten och såpa i en kastrull
med fastbrända matrester – julgröt
till exempel. Koka upp och låt stå
en stund med lock. Skölj ur och
diska som vanligt.

Helgtider på återvinningscentralerna
23/12 Lille julafton 		
9-15
24/12 Julafton			stängt
25/12 Juldagen		
stängt
26/12 Annandag jul		
stängt
31/12 Nyårsafton		
stängt
1/1 Nyårsdagen		
stängt
5/1 Trettondagsafton		
9-15
6/1 Trettondag jul		
9-15

Propp och stopp i avlopp
Riktigt hett vatten är bra vid små
problem, gärna i kombination med
lite diskmedel.
En vaskrensare är en sugkopp med
skaft. Tryck fast den över avloppshålet, fyll vasken med vatten till
hälften och pumpa upp och ned.
Sätt för översvämningshålet med en
trasa eller tejp så blir det bättre sug.
Rensa vattenlåsen under vasken,
även om det kan vara lite äckligt
och pilligt. Ställ en hink under
och var noga så att packningarna
kommer rätt när du är klar.
Kommer problemen tillbaka ofta
kan du behöva anlita proffs.
Kontakta en firma som hjälper dig.

PS. Kaustiksoda, lut och andra
frätande medel kan skada både
människor, rör och miljö och ska
aldrig användas för att få bort
stopp i avloppet.

Förebygg! Placera en hårfälla i hålet i handfatet, eller under gallret i duschen, som
du tömmer med jämna mellanrum. Tänk
också på att inte spola ner fett i avloppet.

Vattendrinkar till julhelgen
Rivig julsnaps med ingefära

Riv 200 gram ingefära och lägg i en
kastrull med 1 liter vatten. Koka på låg
värme i 20 minuter. Sila av ingefäran
och blanda i en halv deciliter honung
medan det fortfarande är ljummet. Låt
svalna och pressa i 2 citroner. Sila och
häll i en flaska. Servera snapsen kall.

7 av 10 är beredda att
ändra sina vardagliga
rutiner för att värna
om miljön*.
Vad är du beredd
att ändra?

Bordsvatten med citron
och nejlikor

Tvätta en citron och späcka med
nejlikor. Lägg citronen i en kanna med
kranvatten och ställ i kylen över natten.
Ta ut citronen innan servering, den
kan användas en gång till.

Skicka ditt svar till
Nyårslöfte, VA SYD, Box 191,
201 21 Malmö eller vinna@vasyd.se
med Nyårslöfte i ämnesraden senast
den 10 januari 2018 så är du med i
utlottningen av våra smarta återvinningskassar.
*VA SYDs läsvärdesmätning september 2017

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

VA SYD Hållbart utskick #10.2017 LÄGENHET

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.

Snart är det jul, och då är det många som lagar mycket och god
mat eller passar på att städa lite extra. Julklappar finns också i
många hem. Här får du tips på hur du gör julen mer hållbar, och
hur du tar hand om gran, skräp och grötkastruller när allt är över.

Källa: Sveriges återvinning
av förpackningar och tidningar,
Naturvårdsverket 2016

Paketen

Kolla med din fastighetsägare
eller bostadsrättsförening vad
som gäller hos dig. I de flesta
fastigheter finns en uppsamlingsplats eller container för julgranarna.
Du kan alltid lämna granen utan
kostnad på återvinningscentralerna
i Norra hamnen och Bunkeflo.

Trasiga adventsljusstakar sorteras
som elektronik och du kan
antingen lämna dem på den
bemannade återvinningscentralen
eller lämna till Farligt Avfallbilen. vasyd.se/farligtavfallbilen

Papper

87% av alla pantburkar
82% av alla petflaskor
93% av alla glasförpackningar
79% av alla metallförpackningar
47% av alla plastförpackningar

Julgranen

Presentpapper
Kartonger

Plast

Vi är bra på återvinning av
förpackningar och i Sverige
återvinner vi:

Frigolit

Soppåsen

Tack för att du
återvinner

Vad gör jag med
resterna från julen?

Presentsnöre
Tejprester

Julkort
Kuvert

Trasiga ljusslingor kan du lämna i
Samlaren som finns i anslutning till
flera livsmedelsbutiker.
vasyd.se/samlaren
Bor du i lägenhet har du ibland
möjlighet att lämna trasig elektronik
i ditt miljörum.

ÅVC
JUL
MUST

JUL
MUST

Fett är en stor bov när det gäller stopp
i avloppet. Använd hushållspapper för
att torka fett ur stekpannan och släng i
mat- eller restavfallet. Flytande fett
häller du i en fettratt och samlar i en
pet-flaska. Den slänger du i restavfallet
eller på återvinningscentralen.
Du kan beställa en gratis fettratt
på kund@vasyd.se.
Tack för att du hjälper till att hålla
ledningarna rena och fina.

Julrent
Rengör ugnen

Gnid in ugnen med koncentrerad
såpa, värm den sedan till 100 grader
och stäng av den. Torka rent med
vatten och trasa när ugnen svalnat.

Vidbrända kastruller

Häll i vatten och såpa i en kastrull
med fastbrända matrester – julgröt
till exempel. Koka upp och låt stå
en stund med lock. Skölj ur och
diska som vanligt.

Helgtider på återvinningscentralerna
23/12 Lille julafton 		
9-15
24/12 Julafton			stängt
25/12 Juldagen		
stängt
26/12 Annandag jul		
stängt
31/12 Nyårsafton		
stängt
1/1 Nyårsdagen		
stängt
5/1 Trettondagsafton		
9-15
6/1 Trettondag jul		
9-15

Propp och stopp i avlopp
Riktigt hett vatten är bra vid små
problem, gärna i kombination med
lite diskmedel.
En vaskrensare är en sugkopp med
skaft. Tryck fast den över avloppshålet, fyll vasken med vatten till
hälften och pumpa upp och ned.
Sätt för översvämningshålet med en
trasa eller tejp så blir det bättre sug.
Rensa vattenlåsen under vasken,
även om det kan vara lite äckligt
och pilligt. Ställ en hink under
och var noga så att packningarna
kommer rätt när du är klar.
Kommer problemen tillbaka ofta
kan du behöva anlita proffs.
Vänd dig till din hyresvärd eller
vaktmästare.

PS. Kaustiksoda, lut och andra
frätande medel kan skada både
människor, rör och miljö och ska
aldrig användas för att få bort
stopp i avloppet.

Förebygg! Placera en hårfälla i hålet i handfatet, eller under gallret i duschen, som
du tömmer med jämna mellanrum. Tänk
också på att inte spola ner fett i avloppet.

Vattendrinkar till julhelgen
Rivig julsnaps med ingefära

Riv 200 gram ingefära och lägg i en
kastrull med 1 liter vatten. Koka på låg
värme i 20 minuter. Sila av ingefäran
och blanda i en halv deciliter honung
medan det fortfarande är ljummet. Låt
svalna och pressa i 2 citroner. Sila och
häll i en flaska. Servera snapsen kall.

7 av 10 är beredda att
ändra sina vardagliga
rutiner för att värna
om miljön*.
Vad är du beredd
att ändra?

Bordsvatten med citron
och nejlikor

Tvätta en citron och späcka med
nejlikor. Lägg citronen i en kanna med
kranvatten och ställ i kylen över natten.
Ta ut citronen innan servering, den
kan användas en gång till.

Skicka ditt svar till
Nyårslöfte, VA SYD, Box 191,
201 21 Malmö eller vinna@vasyd.se
med Nyårslöfte i ämnesraden senast
den 10 januari 2018 så är du med i
utlottningen av våra smarta återvinningskassar.
*VA SYDs läsvärdesmätning september 2017

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

