
NU BLIR DET LÄTTARE ATT GÖRA RÄTT
Hej! Nu har sopinkasten i Ursvik fått ny skyltning – för att göra 
det lättare att kasta rätt sopor i rätt inkast. Nya skyltningen har  
större text och tydlig färgkodning, med brunt för matavfall,  
blått för tidningar och grått för brännbart restavfall.

BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ
Många Ursviksbor sorterar egentligen rätt, men kastar soppåsen i fel inkast. Och då 
kan matavfallet inte gå till återvinning som det är tänkt. Därför hoppas vi att den nya 
skyltningen ska få fler att göra rätt och bidra till en bättre miljö.

På bilden här nedan ser du exempel på vad du får slänga i respektive inkast.  
Är du osäker får du självklart gärna höra av dig till oss och fråga! 

UNDVIK STOPP I SOPINKASTEN
Använd husets grov soprum, närmsta återvinningsstation eller en återvinnings central för 
skrymmande saker som pizzakartonger, vinboxar och kartonger från leveranser. Även om 
du viker ihop exempelvis en kartong och trycker ner den i inkastet så kan den veckla ut 
sig och fastna. Då blir det stopp och dina grannar kan inte slänga sina sopor. Inte kul, så 
undvik det! På www.savab.se kan du läsa mer om hur du bäst återvinner ditt avfall.

Stort tack för din hjälp – och ha en skön höst! 
önskar Sundbyberg Avfall & Vatten
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NEW DESIGN FOR EASIER RECYCLING
Hey! Now the garbage chute in Ursvik has been given a new design 
– to make it easier to throw the right garbage in the right chute. 
The new signage has larger text and clear color coding, with brown 
for food waste, blue for newspapers and gray for household waste.

CONTRIBUTE TO A BETTER ENVIRONMENT
Many people living in Ursvik are already sorting their garbage the right way, but 
throwing the garbage bag into the wrong chute. Then the food waste cannot go to 
recycling as it is intended. Therefore, we hope that the new signage will help more 
people to do the right thing and contribute to a better environment.

In the picture below you will see examples of what you can throw in each chute. 
If you are unsure, we will of course be happy to answer your questions!

AVOID STOPS IN THE CHUTE
Use the recycling room of the house, also called “Miljörum” or nearest recycling center 
for bulky items such as pizza boxes, wine boxes and cartons from deliveries. Even if you 
fold the box together and press it down in the chute, it can unfold and get stuck. Then 
it will cause a stop and your neighbours cannot throw their garbage in the chute. Not 
fun, so avoid that! At www.savab.se you can read more about how to recycle your waste.

Thank you for your help – and have a great autumn! 
Kind regards Sundbyberg Avfall & Vatten
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