
Hur gör jag när matavfallspåsarna tar slut, vad gör jag med mitt 
kärl för trädgårdsavfall under vintern, vad är en fettratt och hur 
tar jag klokast hand om fettet efter matlagningen? 
Svaren på dessa frågor och mycket mer hittar du i detta brev.

Använd gärna våra e-tjänster som finns påvår hemsida:www.savab.seDär kan du beställa matavfallspåsar, se dinafakturor och lämna dinvattenmätarställning

FÖRSLAG TILL NYA AVGIFTER FÖR 
AVFALL OCH VATTEN FÖR 2023 
Kommunal VA- och Avfallsverksamhet är 
taxefinansierad och drivs i Sverige enligt 
självkostnadsprincipen. 
Det innebär att vår verksamhet ska gå 
plus minus noll över tid. Därför behöver 
vi årligen justera de avgifter vi tar ut från 
dig i takt med att våra egna omkostna-
der förändras. 
Pris på bränsle och el ökar vilket leder 
till att avfallsinsamlingen blir dyrare. 
Även priset på levererat dricksvatten 
och avloppsrening påverkas. 
De nya taxorna planeras gälla från 1 
januari 2023 och mer information finns 
på www.savab.se.

SÄSONGSAVSLUTNING FÖR  
TRÄDGÅRDSAVFALLSHÄMTNING
Du som har tjänsten Hämtning av träd-
gårdsavfall har nu haft din sista 
hämtning för den här säsongen. 
Du kan nu ställa undan ditt trädgårdkärl 
över vintern tills säsongen sätter igång 
igen till våren.
Vi kommer i god tid i förväg informera 
dig om när du ska ställa fram ditt träd-
gårdskärl igen.

Vill du inte ha kvar tjänsten säger du 
upp den via vårt Servicecenter.
Kontaktuppgifter hittar du längst ner på 
nästa sida.

Läs mer på nästa sida -->
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LEVERANS AV MATAVFALLSPÅSAR
Du som bor i villa eller radhus i 
Sundbyberg har under hösten fått en 
kostnadsfri hemleverans av matavfalls-
påsar.

Om matavfallspåsarna tar slut kan du 
beställa nya via våra e-tjänster
på www.savab.se eller kontakta oss på 
Servicecenter. 
Alternativt kan du hämta matavfallspåsar 
på någon av adresserna nedan. 

FETTRATT 
När vi lagar mat blir det ofta fett kvar i 
stekpannan eller i kastrullen. För att ta 
hand om fettet på bästa sätt rekommen-
derar vi att du använder dig av en 
fettratt. 
Fettratten finns att hämta gratis på 
Returpunkten, Landsvägen 62, i receptio-
nen i Sundbyberg Stadshus, Östra Ma-
denvägen 4 och i Förvaltarens reception, 
Lötsjövägen 1b.
 
Tratten fäster du på en petflaska som du 
kan samla fettet i.
Den fyllda petflaskan kan du lämna på 
Returpunkten eller på någon av SÖRABs 
återvinningscentraler.
 
Blir det bara lite fett kvar i stekpannan 
eller kastrullen kan du torka ur det med  
hushållspapper.  
Pappret slänger du sedan i matavfallspå-
sen eller i restavfallet (hushållssoporna).

VARFÖR SKA JAG UNDVIKA FETT I   
AVLOPPET?
Om du häller matfett eller matolja i disk-
hon blir det lätt stopp i avloppet. Det 
beror på att fettet stelnar och bildar fett-
proppar i avloppsledningen som i sin tur 
orsakar stopp. Detta kan leda till  
översvämningar i källaren eller i naturen.

Besök oss på Facebook facebook.com/savab.seDär publicerar vi aktuella händelser, information,tips och trix 

• ICA Nära Järvastaden, Brogatan 1
• Biblioteket Signalfabriken, Esplanaden 10
• Returpunkten, Landsvägen 62
• Träffpunkten Allén, Vasagatan 9
• Biblioteket Hallonbergen, Hallonbergsplan 7
• Sundbyberg Stadshus, Östra Madenvägen 4
• Utanför sopsugsterminalen,  

Gamla Enköpingsvägen 145

HÄR KAN DU HÄMTA MATAVFALLSPÅSAR

Kontakta oss
Har du frågor eller funderingar om avfall och vatten - kontakta oss så hjälper vi dig.

Servicecenter • info@savab.se • 08-706 65 00 • www.savab.se




