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Fimpen

– vår största skräpbov
Fimpar är det absolut vanligaste skräpet
i städer i Sverige. Runt 1 miljard fimpar
hamnar på våra gator och torg per år
och står för 64 procent av allt skräp
på gatan.
Många fimpar följer med dagvattnet
via gatubrunnen och blir skräp i havet.
Filtret i fimparna består av en slags
plast: cellulosaacetat, som tar lång tid
innan det försvinner om det hamnar i
naturen. I filtret fastnar tobakens farliga
ämnen som även är farliga för naturen,
bland annat tungmetallen kadmium.
Släng alltid din fimp i askkopp eller
soppåse, så hjälper du till att hålla både
gator och hav rena.

Vilka mått har fyrfackskärlen?
Du kommer att få två fyrfackskärl
under 2019 för att kunna sortera alla
dina förpackningar. På det ena kärlet
kan du hänga en elektronikbox för
lampor, batterier och småelektronik.

Bredd 77 cm

Varje kärl har följande mått:
Djup 87 cm
Bredd 77 cm
+ 22cm
Djup 87 cm
Ytterligare 22 cm tillkommer när
elektronikboxen används. Den
hänger du själv på kärlet vid behov.
Höjd 112 cm

Vill du bygga in dina kärl behöver du
ett utrymme på cirka 1x2 meter för att
det ska vara enkelt att dra fram dem.
Har du även trädgårdskärl så behövs
ytterligare 60 cm.
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Källa: Håll Sverige rent

Sommar i Hyllie
Vattenpark
Nu smygstartar vi sommarsäsongen i Hyllie Vattenpark. Alla vattenstationer är öppna från och med
april till oktober. Kom och upplev vatten i rörelse
eller bara njut av Hyllies gröna lunga. Parken är
öppen för alla, ingen tidsbokning eller kostnad.
Tips till lärare – ha utomhuslektioner i parken,
läs mer på www.kretseum.se/hyllievattenpark

Höjd 112 cm

* VA SYDs kundundersökning 2017

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.

1x2 meter

82 procent av
våra kunder är
positiva till att kunna
källsortera och bli
av med sitt avfall på
sin egen tomt.*

Grilla miljövänligt i sommar
Äntligen grillsäsong. Men vad stoppar
vi egentligen i grillen? Här kommer
grilltips som är vänliga mot miljön.

Engångsartiklar
eller
flergångsartiklar
Nu kommer sommaren med picknick
och grillning utomhus. Men vad gör
jag med mitt engångsmaterial? Använder du engångstallrikar och muggar i
papp sorterar du dessa som pappersföpackningar och engångstallrikar och
muggar i plast som plastförpackningar.
Besticken räknas inte som förpackningar utan de slänger du i restavfallet
(vanliga soppåsen). Är du riktigt
miljösmart använder du flergångsartiklar istället som tallrikar, muggar
och glas i melamin eller plast.

Tänd grillen med tändpapper
eller tändkuber
Tändvätska görs nästan uteslutande
av fossila oljeprodukter. När den förbränns bildas koldioxid som påverkar
klimatet. Använd i stället miljömärkta
eltändare, tändpapper och tändkuber.
Samtliga är fria från miljögifter.
Välj grillkol med omsorg
Var noga med vilken grillkol du köper.
Kol och briketter som är märkta med
FSC (Forest Stewardship Council)
kommer från skogsbruk som är
ansvarsfullt skötta. Välj också grillkol
som är SIS-märkt, det innebär att kolet
kommer från trä som inte är kemiskt
behandlat.
Hellre kolgrill än gasolgrill
Bäst för miljön är kol- och elgrillar.
Gasol är ett fossilt bränsle som
släpper ut koldioxid som påverkar
klimatet negativt.

Skippa engångsgrillen
Engångsgrillar är på grund av sin
engångskonstruktion en riktig miljöbov. Aluminiumformen kräver mycket energi och är oftast laddad med
paraffin som tändmedel. Paraffinet är
en fossil produkt som orsakar utsläpp.
Vill du ändå använda en engångsgrill,
välj en märkt med FSC och se till att
den inte hamnar i naturen. Du kan
återvinna engångsgrillen genom att
lämna in den som metallskrot på återvinningscentralen, vilket är det bästa
alternativet. Annars lägger du den i en
väl försluten påse i restavfallet.

Slut på matavfallspåsar?

Microtrasa är bra till fönsterputsning, den luddar inte av
sig och suger upp överflödigt
vatten bra.
NEWS

vasyd.se/matavfall

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.
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Istället för trasa kan du torka
fönstret med torra tidningsblad
– de suger åt sig vattnet och
lämnar fönstren skinande och
fina. Tidningspapper fungerar
också bra på spegelglas.

Chauffören lämnar då en inplastad
bunt papperspåsar i samband med
sophämtningen. Har du akut behov
av påsar kan du hämta i vissa mataffärer.
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Fyll en sprayflaska med några
deciliter vatten, häll i en dryg
kapsyl med 24-procentig ättika
och några droppar av det diskmedel du har hemma. Skaka om
och spraya på fönstren. Sedan
använder du skrapa och trasa
som vanligt.

ISO

Fina fönster i vår

Om dina matavfallspåsar börjar
ta slut, får du nya påsar genom att
klämma en matavfallspåse under
locket på det bruna kärlet.
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Kundservice 040-635 10 00
kund@vasyd.se — vasyd.se
TM

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.

Fimpen

– vår största skräpbov
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Fimpar är det absolut vanligaste skräpet
i städer i Sverige. Runt 1 miljard fimpar
hamnar på våra gator och torg per år
och står för 64 procent av allt skräp
på gatan.
Många fimpar följer med dagvattnet
via gatubrunnen och blir skräp i havet.
Filtret i fimparna består av en slags
plast: cellulosaacetat, som tar lång tid
innan det försvinner om det hamnar i
naturen. I filtret fastnar tobakens farliga
ämnen som även är farliga för naturen,
bland annat tungmetallen kadmium.
Släng alltid din fimp i askkopp eller
soppåse, så hjälper du till att hålla både
gator och hav rena.
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Källa: Håll Sverige rent

Sommar i Hyllie
Vattenpark
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Nu smygstartar vi sommarsäsongen i Hyllie Vattenpark. Alla vattenstationer är öppna från och med
april till oktober. Kom och upplev vatten i rörelse
eller bara njut av Hyllies gröna lunga. Parken är
öppen för alla, ingen tidsbokning eller kostnad.
Tips till lärare – ha utomhuslektioner i parken,
läs mer på www.kretseum.se/hyllievattenpark

VA SYD Hållbart utskick #03.2018 LÄGENHET

enkla
sorteringstips

Vi gör en viktig miljöinsats när vi återvinner
våra förpackningar och farligt avfall. För en
vardagssorterare finns det tre saker att ha i
åtanke.
Fokusera på det som kan vara farligt eller
giftigt. Ha ett ställe hemma där du lägger
dina batterier, lampor och mediciner.
Mediciner lämnar du på valfritt apotek.
Ta färger och kemikalier till återvinningscentralen så de tas om hand på ett bra
sätt eller lämna till Farligt Avfall-bilen.
Batterier och ljuskällor lämnar du i ditt
miljöhus om det finns behållare avsedda
för det eller lämna i Samlaren, ett insamlingsskåp för lampor, batterier och småelektronik som finns i vissa matbutikers
entréer; se lista vasyd.se
Metall, konserver och aluminium ska
prioriteras, eftersom energivinsterna
vid återvinning av metallförpackningar
är enorm.
Vid omsmältning av insamlade stålförpackningar sparas 75 procent av
energin jämfört med att tillverka stål
från järnmalm.
Återvinning av aluminium sparar 95
procent av den energi som annars
behövs för att göra ny aluminium.

Därefter kommer resterande förpackningar och tidningar. Bäst är
såklart att sortera allt, men har du ont om plats behöver du kanske
prioritera ibland.
			
Källa: GP och FTI AB

Grilla miljövänligt i sommar
Äntligen grillsäsong. Men vad stoppar
vi egentligen i grillen? Här kommer
grilltips som är vänliga mot miljön.

Engångsartiklar
eller
flergångsartiklar
Nu kommer sommaren med picknick
och grillning utomhus. Men vad gör
jag med mitt engångsmaterial? Använder du engångstallrikar och muggar i
papp sorterar du dessa som pappersföpackningar och engångstallrikar och
muggar i plast som plastförpackningar.
Besticken räknas inte som förpackningar utan de slänger du i restavfallet
(vanliga soppåsen). Är du riktigt
miljösmart använder du flergångsartiklar istället som tallrikar, muggar
och glas i melamin eller plast.

Tänd grillen med tändpapper
eller tändkuber
Tändvätska görs nästan uteslutande
av fossila oljeprodukter. När den förbränns bildas koldioxid som påverkar
klimatet. Använd i stället miljömärkta
eltändare, tändpapper och tändkuber.
Samtliga är fria från miljögifter.
Välj grillkol med omsorg
Var noga med vilken grillkol du köper.
Kol och briketter som är märkta med
FSC (Forest Stewardship Council)
kommer från skogsbruk som är
ansvarsfullt skötta. Välj också grillkol
som är SIS-märkt, det innebär att kolet
kommer från trä som inte är kemiskt
behandlat.
Hellre kolgrill än gasolgrill
Bäst för miljön är kol- och elgrillar.
Gasol är ett fossilt bränsle som
släpper ut koldioxid som påverkar
klimatet negativt.

Skippa engångsgrillen
Engångsgrillar är på grund av sin
engångskonstruktion en riktig miljöbov. Aluminiumformen kräver mycket energi och är oftast laddad med
paraffin som tändmedel. Paraffinet är
en fossil produkt som orsakar utsläpp.
Vill du ändå använda en engångsgrill,
välj en märkt med FSC och se till att
den inte hamnar i naturen. Du kan
återvinna engångsgrillen genom att
lämna in den som metallskrot på återvinningscentralen, vilket är det bästa
alternativet. Annars lägger du den i en
väl försluten påse i restavfallet.

Saknar du matavfallspåsar?

Microtrasa är bra till fönsterputsning, den luddar inte av
sig och suger upp överflödigt
vatten bra.
NEWS

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.
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Istället för trasa kan du torka
fönstret med torra tidningsblad
– de suger åt sig vattnet och
lämnar fönstren skinande och
fina. Tidningspapper fungerar
också bra på spegelglas.

Du kan alltid tipsa om att matavfallspåsar beställs kostnadsfritt
på vasyd.se
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Fyll en sprayflaska med några
deciliter vatten, häll i en dryg
kapsyl med 24-procentig ättika
och några droppar av det diskmedel du har hemma. Skaka om
och spraya på fönstren. Sedan
använder du skrapa och trasa
som vanligt.

ISO

Fina fönster i vår

Om du saknar matavfallspåsar i
ditt miljörum, så ska du säga till
din vaktmästare. Det är fastighetsägarens skyldighet att se till att
det finns ett lager av matavfallspåsar i miljörummet.
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kund@vasyd.se — vasyd.se
TM

