
Sortera rätt 
i Annedal



Färgkodade sopinkast
I Annedal är det olika färger på sopsugsnedkastens luckor; grönt för matavfall, blått för tidningar 
och grått för restavfall.

Du som bor i Annedal ingår i ett viktigt kretslopp

Tänk på att avfall som felaktigt slängs i sopsugsnedkasten, till exempel pizzakartonger och wellpapp 
kan orsaka stopp. Varje stopp kostar mycket pengar. Dessutom bidrar det till en försämrad boende-
miljö då sopor läggs utanför och blir liggandes på marken.

I Annedal samlas hushållens restavfall, matavfall och tidningar in med hjälp av ett sopsugssystem. 
När du sorterar ditt avfall är det viktigt att farliga ämnen inte följer med soppåsen.

En sopsug minskar mängden transporter och därmed även buller och utsläpp. Återvunnet matavfall 
samlas in för att bli biogödsel till jordbruket och biogas. Dina sopor kan användas till bra saker som 
materialåtervinning och energiutvinning. Genom att återvinna material och sopor bidrar du till att 
nya råvaror inte behöver tas ut och jordens resurser sparas.
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Matavfall- slängs i speciella papperspåsar, försluts enligt anvisning på påsen. 
Matavfallspåsar finns att hämta i containern utanför Baltichuset på Annedalsvägen 37. 
Koden till containern är 1967.

 

Restavfall- material som inte kan sorteras enligt informationen till höger, exempelvis: kuvert, 
kattsand, dammsugarpåsar med mera. Ska packas i en väl försluten påse, max 25 liter.

Tidningar, broschyrer, kataloger och papper kastas lösa, förpackas inte. 



Matavfall 
Sopsug

Restavfall 
Sopsug

Tidningar 
Sopsug

Använd avsedd pappers-
påse, förslut väl.
• Bröd, äggskal, pasta, ris
• Grönsaker, frukt
• Kött, fisk, skaldjur
• Kaffesump- och filter

Lägg i väl försluten påse, 
max 25 liter.
• Aska, stearinljus, snus, 

cigaretter, vinkorkar
• Blöjor, bindor
• Dammsugarpåsar
• Jord, blommor, ört-/

salladskruka
• Kattsand, husdjursströ
• Kuvert, post it-lappar
• Servetter med tryck/färg

Läggs löst i nedkastet eller 
liten bunt i taget.
• Broschyrer
• Dagstidningar
• Kataloger
• Rit- & skrivpapper
• Vecko-/månadstidningar

Ej kuvert och post it-lappar

Glas, färgat 
Miljörum 
Återvinningsstation

Glas, ofärgat 
Miljörum 
Återvinningsstation

Metallförpackningar 
Miljörum 
Återvinningsstation

Pappersförpackningar 
Miljörum 
Återvinningsstation

• Färgade 
glasförpackningar

• Kapsyler och lock, 
sorteras som plast eller 
metall.

• Ofärgade 
glasförpackningar

• Kapsyler och lock 
sorteras som plast eller 
metall.

• Aluminiumfolie/-formar
• Burkar utan pant
• Konservburkar
• Kapsyler och lock
• Tuber
• Värmeljushållare

• Färdigmatsförpackningar 
• Hundmatsäckar 
• Hushålls- och toarullar 
• Kartonger 
• Mjölk-/fling-/juicepaket
• Socker-/mjölpåsar
• Wellpapplådor

Plastförpackningar 
Miljörum 
Återvinningsstation

Batterier 
Miljöstation 
Mobil miljöstation 
Återvinningscentral

Farligt avfall 
Miljöstation 
Mobil miljöstation 
Återvinningscentral

Grovavfall och 
stort elavfall 
Återvinningscentral

• Plastflaskor utan pant
• Plastdunkar
• Plastlock
• Plastpåsar, plastfolie
• Plasttuber
• Yoghurtburkar

• Lösa batterier 
• Små batterier kan ofta 

lämnas i batteriholkar 
vid mataffärer eller vid 
återvinningsstationen.

• Aerosolspray, hårspray
• Färg-, lack- och limrester
• Hushållskemikalier
• Nagellack
• Oljor 
• Rengörningsmedel

• Cyklar
• Dricksglas, porslin och 

keramik 
• Möbler och madrasser
• Stora plastföremål
• Stora elapparater, 

exempelvis: TV, kylskåp, 
tvättmaskin

Mindre elavfall 
Mobila miljöstationen 
Återvinningscentral

Ljuskällor 
Miljöstation 
Mobil miljöstation 
Återvinningscentral

Textil 
Frivilligorganisation 
Återvinningscental

Läkemedel 
Apotek

• Mindre el- eller 
batteridrivna apparater, 
exempelvis:

• Brödrost
• Eltandborste
• Lampa
• Mobiltelefon 
• Mikrovågsugn

• Glödlampor 
• Ledlampor
• Lågenergilampor
• Lysrör

• Gardiner
• Kläder
• Kuddar
• Mattor
• Skor

• Läkemedel 
• Kanyler

Snabbguide för sopsortering

Fel på sopsugsanläggningen?
Kontakta din hyresvärd/förvaltare om du har frågor kring hanteringen av sopor i din fastighet 
eller om det är fel på sopsugsanläggningen. Hyresvärden/förvaltaren kontaktar i sin tur 
driftoperatören Envac som åtgärdar fel på anläggningen. 

Nyckel 
till sopsugs- 

nedkasten får du 
av din hyresvärd/

förvaltare.



Broschyren är framtagen i samarbete med Stockholm Vatten AB 

stockholm.se/annedal
facebook.com/annedalstockholm

    Vill du veta mer om sophanteringen i ditt område kan du gå in på:

Sophanteringen i Stockholm: www.stockholmvatten.se/avfall

Batteriinsamlingen: www.batteriinsamlingen.se

Förpacknings- och tidningsinsamlingen: www.ftiab.se

Mobila miljöstationen: www.stockholmvatten.se/mobila

Sms-påminnelse när mobila miljöstationen ska komma
Sms:a”mobila västerort” till 71501* om du vill du ha en SMS-påminnelse för mobila miljöstationen 
som stannar i området. Läs mer på stockholmvatten.se/mobila. *Start av prenumeration kostar som ett sms 
med din vanliga taxa och själva påminnelsen är gratis.

Avfallet transporteras med hjälp av luft i rör under marken. Det enda du ser är sopnedkasten.


