
Hej! I detta nyhetsbrev berättar vi på  
Sundbyberg Avfall & Vatten om planeringen 
för att koppla in ditt hus till vår nya sop-
sugsanläggning där du får möjlighet att  
sortera ut både tidningar, matavfall och 
rest avfall. Medan vi förbereder får ditt hus 
en tillfällig lösning med avfallskärl, det  
berättar vi också mer om här.

GAMMALT BLIR NYTT
På Östra Madenvägen har vi byggt en ny  
sopsugsterminal, dit avfallet sugs i långa  
underjordiska ledningar från husen i om-
rådet. Snart är det dags att koppla in även 
husen i Ör till den nya sopsugsanläggningen.

Direkt efter påsk börjar vi lägga sopsugsrör 
längs Örsvängen till den nya terminalen. Vi 
räknar med att vara klara under hösten.

Varje fastighetsägare ansvarar sedan för att 
bygga den del av sopsugsledningen som ligger 
inne på fastighetsmark. Fastighetsägaren ska 
också ordna inkast för matavfall, restavfall och 
tidningar. 

När både våra och fastighetsägarens delar är 
klara är det dags att koppla in huset till den 
nya sopsugsanläggningen. Då kan du och 
dina grannar börja sortera ut matavfall, tid-
ningar och restavfall. Det är självklart viktigt 
att du sorterar rätt för att återvinningen ska 
fungera. Mer information kommer framöver.
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HUSEN I ÖR FÅR TILLFÄLLIG  
AVFALLSHANTERING FRÅN MARS 
Redan under vecka 12 behöver vi stänga den 
gamla sopsugsledningen i Ör. Det innebär 
att husen får en tillfällig avfallslösning under 
en period – och du som boende ska då kasta 
ditt avfall i de kärl som vi ställer ut (se karta 
på baksidan). Vi anpassar antal kärl efter 
behovet i varje hus och kärlen töms måndag, 
onsdag och fredag.

Undrar du varför den gamla sopsugsledning-
en behöver stängas så snart? Det beror dels 
på att vi ska lägga nya sopsugsledningar på 
samma sträcka – och dels på att de gamla 
sopsugsrören är i för dåligt skick för att hålla 
längre utan stora reparationer. 

 Se karta över tillfällig avfallshantering -->

KONTAKTA OSS
Har du frågor kring sopsug och avfallshan-
tering? Varmt välkommen att höra av dig till 
vårt Servicecenter, servicecenter@savab.se 
eller 08-706 65 00. Du kan också kontakta 
oss som jobbar med sopsug direkt via e-post. 
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SÅ KOMMER NYA SOPSUGEN FUNGERA

HÄR PLACERAR VI TILLFÄLLIGA KÄRL
• Mat- och restavfallskärl för Mamsellstigen  

2 och 4 samlas på en plats.
• Restavfallskärlen för Mamsellstigen 6  

placeras bredvid befintliga matavfallskärl.
• Restavfallskärlen för Mamsellstigen 8  

placeras bredvid befintliga matavfallskärl.


