Avfallshantering
i Hagastaden
Hagastaden är en av Stockholms nyaste stadsdelar. Här planeras och införs avfalls
lösningar som ska bidra till en hållbar livsstil. Det ska vara lätt att sortera samtidigt
som buller och transporter ska minskas. För att uppnå detta krävs smarta tekniska
avfallslösningar, men det behövs också stöd från er som bor och verkar i området för
att systemet ska fungera som det är tänkt.
Sopsugssystem
I Hagastaden installeras en sopsug. Den fungerar
som en stor centraldammsugare som samlar hushållens sopor i ett mellanlager som töms med jämna
intervall. Papperskorgarna i Norra Stationsparken
kopplas till samma sopsugssystem. Sopsugssystemet
ger färre transporter vilket ger mindre buller, färre
utsläpp och renare fraktioner.

Återbruk och återvinningscentraler
Det avfall som inte ska lämnas i sopsug eller i
miljörum hänvisas till några av stadens återbruksoch återvinningsanläggningar. Den närmaste
återbruksanläggningen är Roslagstulls återbruk
som finns i Vanadisberget. En förteckning över
övriga hittar du på Stockholm Vatten och Avfalls
hemsida.

Miljörum
I Hagastaden finns inga återvinningsstationer i
gatumiljö. Istället finns krav på att alla fastigheter
ska ha ett miljörum. I miljörummet kan de boende
sortera ut de fraktioner till återvinning som inte kan
lämnas i sopsugssystemet.

I Hagastaden planeras
och införs smarta avfallslösningar som gynnar miljön
och gör det enklare för de
boende.

Så här sorterar du ditt
avfall i Hagastaden
SOPSUG
I anslutning till din fastighet finns sopnedkast
där du slänger tre olika sorters avfall.
Luckorna till nedkasten har olika färg.
 rått för hushållsavfall
G
Ska packas i plastpåsar som
knyts ihop ordentligt.
 rön för matavfall
G
Packas i matavfallspåsar
 lått för tidningar
B
Ska kastas ner löst i nedkastet
(ej samlade i påse)
MILJÖSTATION
MILJÖRUM
I Hagastaden finns inga återvinningsstationer
i gatumiljö. Däremot ska det finnas miljörum
i varje fastighet där du kan lämna följande
fraktioner:
•
•
•
•
•
•
•

Glasförpackningar
Metallförpackningar
Pappersförpackningar
Tidningar
Batterier
Mindre elavfall
Mindre grovavfall som får plats i hänvisat kärl



F ör frågor kring ditt miljörum kontakta din
fastighetsägare.

För mer information om avfallshantering
svoa.se/avfall

Farligt avfall, t ex kosmetika, färg och hushållskemikalier ska lämnas till en miljöstation
eller till den mobila miljöstationen.
www.svoa.se/miljostation
www.svoa.se/mobila

ÖVRIGT AVFALL

Större
grovavfall och textil lämnar du
till en återvinningscentral
www.svoa.se/avc
Läkemedel lämnas till Apotek

