
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 
restavfall. 

NY SOPSUG MED BÄTTRE SORTERING
Om några månader är det dags att koppla in 
husen i Hallonbergen till vår nya sopsug där 
du får bättre möjligheter att sortera ditt avfall.  

Vi har byggt en ny sopsugsterminal på Östra 
Madenvägen dit avfallet kommer sugas i långa 
ledningar. Just nu håller vi på att lägga de nya 
ledningarna vid gång- och cykelbanan mellan 
Hallonbergs vägen och Bergs höjden. Vi räknar 
med att vara klara med den sträckan under 
sommaren 2022.

Fastighetsägaren ansvarar sedan för att 
bygga sin del av sopsugsledningen inne på 
gården. 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 sopsugen. Då kan du och dina grannar  
börja sortera ut matavfall, tidningar och rest-
avfall. Det är självklart viktigt att du sorterar 
rätt för att återvinningen ska fungera – och vi 
återkommer med mer information om det.
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TILLFÄLLIG AVFALLSHANTERING ÄVEN PÅ
RISSNELEDEN OCH SKIDBACKEN
I februari stängde vi ner den gamla sopsugs-
ledningen till Bergshöjden – och i april blir 
det samma sak för Rissneleden och Skid-
backen.

Det innebär att du som bor i något av de  
husen tillfälligt får kasta ditt avfall i de 
sopkärl eller containrar som vi ställer 
ut. Mer information om detta för 
Rissneleden och Skidbacken kom-
mer inom kort. 

Vi behöver stänga de gamla sop-
sugsledningarna för att de på vissa 
sträckor ligger ivägen för våra nya 
ledningar.

OMLAGDA GÅNGVÄGAR
Som du kanske redan sett så leder vi om 
gång- och cykelvägarna mellan Hallonbergs-
vägen och Bergshöjden då vi gräver ner nya 
ledningar på den sträckan. Skyltning finns på 
plats – och på baksidan av detta nyhetsbrev 
finns en karta över de tillfälliga gångvägarna 
från och med måndag 21 mars. 

När vi kommer längre med grävarbetet  
behöver vi flytta de tillfälliga gångvägarna 
igen och då uppdaterar vi skyltningen.
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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. 

 

 
Mari Chmielewski 
Projektsamordnare sopsug 
mari.chmielewski@savab.se 

 
Fredrik Nilsson
Projektledare sopsug 
fredrik.nilsson@savab.se 

SÄKRA SPRÄNGNINGSARBETEN
För att få plats med de nya ledningarna  
måste vi spränga bort en del berg. Du behöver 
inte oroa dig över detta – och vi förvarnar om 
sprängning med ljudsignaler enligt gällande 
regler. Vi håller också koll på att spräng-
ningarna inte orsakar skador med hjälp av 
vibrationsmätare på husen i närheten. De 
värden som uppmätts är långt under tillåtna 
gränsvärden för sprängningsarbeten.
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Blå - Vatten
Röd - Spillvatten
Grön - Dagvatten
Brun - Kombinerat avlopp
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