
Hej! I detta nyhetsbrev berättar vi på  
Sundbyberg Avfall & Vatten om vad som 
gäller när det snart blir dags för tillfällig  
avfallshantering i ditt kvarter, medan vi 
förbereder för att koppla in ditt hus till  
vår nya sopsug.  

TILLFÄLLIG AVFALLSHANTERING
Under vecka 18 behöver vi stänga den  
gamla sopsugsledningen till Rissneleden 17-95 
för att lägga nya rör på samma sträcka.  
Då stängs sopnedkasten i trapphusen – och 
du som boende får tillfälligt kasta dina sopor 
i den container som vi ställer ut på gården  
(se karta på baksidan). 

Vi anpassar självklart tömningen av  
containern efter hur behovet ser ut.

GÅNGVÄGARNA FLYTTAS IGEN
När containern för avfall ställs ut,  
så flyttar vi också den omlagda gång- 
och cykelvägen mellan Hallonbergen 
centrum och Bergs höjden.

Skyltning kommer finnas på plats – och 
på baksidan av detta nyhetsbrev finns 

en karta över hur de tillfälliga gångvägarna 
kommer se ut från och med måndag 9 maj.
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NY SOPSUG MED BÄTTRE SORTERING
Om några månader är det dags att koppla 
in husen i Hallonbergen till vår nya sopsug. 
Just nu håller vi på att lägga nya ledningar vid 
gång- och cykelbanan i området. Där räknar 
vi med att vara klara sommaren 2022.

Fastighetsägaren ska sedan bygga sin del 
av sopsugsledningen och ordna inkast 
för matavfall, restavfall och tidningar.

När både våra och fastighetsägarens 
delar är klara kopplar vi in huset till 
den nya sopsugen. Då kan du och 
dina grannar börja sortera ut matav-
fall, tidningar och rest avfall. Det är 
förstås viktigt att du sorterar rätt för 
att återvinningen ska fungera, så vi hör 
av oss igen med mer information om det.

KONTAKTA OSS
Har du frågor om sopsug och avfallshantering? 
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 

HÄR LÄMNAR DU 

Sånt som du i vanliga fall kastar i sopnedkastet

HUSHÅLLSAVFALL



Skapad av jankamp 2022-03-15 Skala: 1:2000 (A3) Höjdsystem: RH2000

Blå - Vatten
Röd - Spillvatten
Grön - Dagvatten
Brun - Kombinerat avlopp
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RISSNELEDEN  

BERGSHÖJDEN 

HALLONBERGSVÄGEN

MOT HALLONBERGEN C ->  

Tillfällig gångväg Avstängd gångväg  
på grund av grävarbete

SKIDBACKEN

OMLAGDA GÅNG- OCH CYKELVÄGAR, FRÅN 9 MAJ
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TILLFÄLLIG CONTAINER, KASTA DITT AVFALL HÄR


