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Så fungerar sopsugen
Välkommen till ditt nya boende i Täby park! Här lämnar du ditt 
avfall i ett sopsugssystem. Den gör att det blir mindre trafik i 
bostadsområdet då avfallet transporteras under marken till  
en avfallsterminal. För att sopsugen ska fungera är det viktigt 
att sorteringen blir rätt.

Läs mer om hur det går till när du sorterar matavfall, restavfall och 
plastförpackningar i den här broschyren.

Matavfall
Varsågod, här är ditt startpaket för hanteringen av ditt matavfall i 
sopsugen: matavfallspåsar, påshållare och en slaskskrapa. 

Matavfallet lämnas alltid i kommunens matavfalls
påse i inkastet med brun lucka. Påsen och mat
avfallet blir biogas och biogödsel. Kom ihåg att 
endast använda kommunens matavfallspåse när du 
sorterar ut ditt matavfall. Plastpåsar och bioplast
påsar orsakar problem i biogasanläggningen. 

●  På påsens insida finns en streckad linje. Det går bra att fylla påsen 
upp till den linjen. Då går påsen enkelt att rulla ihop. 



●  Försök att undvika alltför blött matavfall. Torrt matavfall 
minskar risken för lukt och påsen håller bättre. 

●  Byt påsen ofta – varannan till var tredje dag.
●  Påsar beställs av hyresvärden eller bostadsrättsföreningen 

och hämtas på anvisad plats. Det går även att hämta påsar i 
läktarbyggnaden Galoppvägen 3.

Matavfall – vad är det? Jo alla slags matrester, skal från frukt och 
grönsaker, benrester från kött och fisk, äggskal, tepåsar, kaffesump 
och hushållspapper till exempel. 

Restavfall 
Du lämnar restavfall i en försluten påse i inkastet 
med grå lucka. 

Restavfall – vad är det? Jo diskborstar, blöjor, 
vinkorkar, dammsugarpåsar, kvitton, krukväxter 
och kattsand. Lämnas i försluten påse. 

Plastförpackningar 
Plastförpackningar i sopsugen sorteras utan påse  
– de lämnas alltså löst direkt i inkastet med  
gul lucka. 

Plastförpackningar – vad är det? Jo plastburkar, 
plastpåsar, refillpaket, innerpåsar i müsli och små  
frigolitdelar till exempel.

Bostads- och hyresrättsföreningarna har egna miljörum där du  
kan lämna övriga förpackningsfraktioner. Farligt avfall, grovavfall 
och elavfall kan du lämna till den mobila återvinningscentralen.

Läs mer på taby.se/avfall

Du använder samma nyckel som till övriga utrymmen i din fastighet 
för att öppna inkastluckorna. För frågor gällande nycklar samt vilka 
inkast du har tillgång till, vänd dig till din fastighetsägare.



Använd påshållaren  
till ditt matavfall
Påshållaren underlättar för luften att cirkulera kring matavfallet. 
Luften gör att avfallet torkar och luktar mindre. Om du sätter 
papperspåsen i en hink eller på annan plan yta kan påsen bli blöt 
och gå sönder.  

 Tips 

 1  Diska påshållaren ibland.  
Då minskar risken för lukt.

 2  Skölj illaluktande avfall, till exempel räkskal i kallt vatten 
eller lägg det i frysen tills du lämnar påsarna.

 3  Om matavfallet är blött kan du lägga lite hushållspapper  
eller en bit äggkartong i botten av påsen.  

Har du många behållare under diskbänken och behöver tips  
på hur du kan få plats? Eller vill du veta mer om hushållssortering 
och insamling?  
 
Läs mer på taby.se/avfall eller sorab.se/sorteringsguiden



Låt avfallet leva vidare!
Ditt matavfall rötas och blir till biogas och biogödsel. Biogasen 
används som fordonsbränsle och biogödslet sprids på våra åkrar. 
Kanske har just potatisskalet i din matavfallspåse fått näring från 
det biogödsel som du själv varit med att skapa. Om alla hushåll i 
Täby sorter ut sitt matavfall blir det så pass mycket biogas att det 
räcker till alla sopbilar som kör i kommunen och dessutom till 
sopbilar i ytterligare fem kommuner i Täbys storlek!

Ditt restavfall blir till energi i form av uppvärmning och el.

Dina plastförpackningar samlas in och återvinns till nya produkter.

Tack för att du bidrar till en bättre miljö! 



taby.se/avfall

Tack för att du bidrar 
till en bättre miljö

Har du frågor? 
Vänligen kontakta Täby kommuns kontaktcenter på 

08-555 590 00 
eller genom att mejla 

kc@taby.se 

Felanmälan
Vänligen kontakta Envac på

08-775 33 70 
Eller genom att mejla
service@envac.se 

Varje inkast har ett eget DV-nummer.
Ange detta nummer vid felanmälan.


