
  
    

 
 
 

Information kring sophantering 
 
Med anledning av bristande sopsortering och risk för att vi 
blir belagda med straffavgift från SRV vill vi informera om 
följande: 
 
• De bruna sopkärlen är till för matavfall – se bifogad 

skrift. OBS! fyll påsarna max till hälften & använd 
dubbla påsar för att undvika lukt 
 

• De gröna sopkärlen är till för restavfall – se bifogad 
skrift 
 

• Förpackningar, papper, kartong, plast, glas och 
metall – lämnas på närmaste returstation 
(Trollskogsvägen 1, uppfarten till 
Balingsnässkolan/Västra Balingsnäs – se karta) 
 

• Övriga fraktioner/Större grovsopor lämnas på SRVs 
återvinningscentral (Regulatorvägen 3 
Flemingsbergs industriområde – se karta).  
För mer info se SRVs hemsida srvatervinning.se  
 

  



  
    

Returstation – Trollskogsvägen 1 
 

 
  



  
    

Återvinningscentral – Regulatorvägen 3 Flemingsberg 
 

 
  



  
    

Vad är matavfall?  
Allt du kan tänka dig att äta är matavfall.. plus lite till 

Det här kan du lägga i matavfallspåsen dvs bruna 
kärlet 
 

• Rester av kött, fisk, skaldjur 

• Pasta, ris, potatis, nudlar m.m. 

• Rester av bröd, äggskal 

• Rester av grönsaker, frukt 

• Teblad, tepåse, kaffesump, filter 

Det här ska du inte lägga i matavfallspåsen: 
• Snus, cigaretter, aska 

• Kattsand 

• Damm, dammsugarpåsar 

• Blöjor, bindor 

• Vinkorkar, kapsyler 

• Glasspinnar, ätpinnar 

• Stearinljus 

• Blomjord, krukväxter 

Vad händer sen med ditt matavfall? 
Matavfallet genomgår biologisk behandling och omvandlas till biogas, biogödsel eller kompostjord. 
Biogas kan man bland annat köra bil på och biogödsel används för ekologisk odling. Det brännbara 
avfallet förbränns i Högdalens kraftvärmeverk. Där blir det värme, el och varmvatten till våra 
bostäder. 

  



  
    

 
Restavfall - vanliga soppåsen – 
det gröna kärlet 
Soppåsen är till för avfall som uppkommer i hushållet. Det som blir över då du sorterat ut farligt avfall, 
elavfall, grovavfall, förpackningar och tidningar. 

Här slänger du: 
Kuvert, stearinljus, post-it-lappar, tygbitar, kattsand, tuggummi, disk- och tandbortar, blommor, 
blomjord, disktrasor, småsaker av gummi, strumpor, blöjor, bindor, tobak. 

Vad händer sen med soppåsen? 
Hushållsavfall/restavfall förbränns i Högdalenverket och blir till värme, el och varmvatten till våra 
bostäder. 
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