Välkommen till
Sorgenfri
— ett gammalt område mitt i Malmö
där du flyttar in i en ny lägenhet.

Underjordiska behållare

Matavfallskvarnar

Här i kvarteren källsorterar du ditt avfall i underjordiska behållare.

I stället för att samla matavfallet i
den bruna papperspåsen används
avfallskvarnar i köken för att mala
matavfallet. Matavfallskvarnen är
enkel och bekväm att använda,
potatisskal och liknande behöver
aldrig lämna diskhon och måltidsrester skrapas enkelt ner och mals
när man ätit.

Det finns behållare för:
tidningar
pappersförpackningar
plastförpackningar
metallförpackningar
ofärgat glas
färgat glas
restavfall (den vanliga soppåsen)
Det kommer även att finnas underjordiska behållare för matavfallet för
de verksamheter i kvarteren som saknar matavfallskvarnar. Behållarna
under jord är så stora att tömningen inte behöver ske så ofta, vilket får
den positiva effekten att antalet tunga fordon blir färre där du bor.
Avfallet hamnar i en behållare under marken där temperaturen är svalare och då minimeras lukten. Brandsäkerheten är dessutom högre med
soporna i slutna behållare under jord. En annan erfarenhet är att underjordiska behållare generellt bidrar till att minska nedskräpningen.

Avfallskvarnarna i köken är kopplade till en separat avloppsledning
som leder till en uppsamlingstank
i området. Tanken töms med slamsugningsbil och matavfallet transporteras sen till en biogasanläggning. Matavfallet omvandlas till
biogas för användning som
fordonsbränsle och resterna
omvandlas till biogödsel som
återförs till jordbruksmarken.

ReTuren — ett litet hus för återvinning som är öppet dygnet runt
Mitt i Sorgenfri kommer du inom kort att hitta ReTuren, en plats för
återvinning och återbruk som är tillgängligt dygnet runt. Här kommer
du kunna lämna glödlampor, småelektronik, färgburkar, lösningsmedel
och annat farligt avfall. Har du prylar som du inte behöver men som
någon annan kan ha nytta av, kan du ställa dem på återbrukshyllan.

VA SYD levererar friskt dricksvatten, hanterar dagvatten, renar
avloppsvatten och tar hand om hushållsavfall på ett ansvarsfullt sätt.
Vi uppmuntrar dig till att dricka kranvatten, tänka på vad du spolar
ner i avloppet och sortera dina sopor. Tillsammans bidrar
vi aktivt till en hållbar samhällsutveckling. För miljön, nära dig.

Kundservice 040- 635 10 00
kund@vasyd.se
vasyd.se

