
Här slänger du ditt hushålls-
avfall i Vallastaden
Hushållsavfallet samlas in genom en sugs genom rören till containrar som 
gemensam sopsug som går genom vi sedan hämtar. De gröna påsarna 
en kulvert i stadsdelen. Sopinkasten med matavfall blir till biogas och bio
står ovan jord, med separata inkast för gödsel som används av bussar och bilar, 
gröna påsar med matavfall respektive medan restavfallet återvinns till el och 
påsar med restavfall. Påsarna ska vara fjärrvärme som värmer våra hus.
knutna med dubbelknut. Soppåsarna 

Elektronisk tagg till  
sopinkasten och Flustret
För att kunna slänga dina soppåsar  
behöver du en tagg som ger dig tillgång 
till sopsugens inkast. Du ska få två taggar
som du tar över från den tidigare boende.
OBS! När du flyttat in och fått taggarna 
måste du teckna ett abonnemang hos  
Tekniska verken. 

När du slänger din soppåse i sopsugen 
väger den avfallet och registrerar hur 
mycket det vägde. Eftersom kostnaden 
för ditt avfall beror på vikten, kan du 
minska dina kostnader genom att  
sortera bättre.

Läs mer om taggen och sopsugen på  
tekniskaverken.se/vallastaden

, 
 

Felanmälan av din tagg 
Om du tappat bort din tagg kontaktar du 
Tekniska verkens kundservice på telefon 
0771-25 26 27 eller via epost till 
kundservice@tekniskaverken.se  
En ny tagg kostar 200 kr/styck. Är du 
hyresgäst kontaktar du din hyresvärd.

Matrester sorterar du i gröna påsen och 
slänger i sopsugens inkast för matavfall
I gröna påsen sorterar du matrester, råa eller tillagade, frukt och  
grönsaksrester, bröd, kaffesump och te inklusive filter och tepåsar. 

OBS! Släng inte snus, cigaretter, tobak, kattsand, jord  
eller aska här. Det slänger du istället i påsen för restavfall.

Restavfall sorterar du i en ”vanlig plastpåse”  
och slänger i sopsugens inkast för restavfall.

I återvinningsrummet i Flustret slänger du

• tidningar
• pappersförpackningar
• förpackningar av färgat och ofärgat glas
• plastförpackningar
• metallförpackningar 
• elavfall 
• större hushållsavfall som inte får plats 
 i soppåsen, till exempel strykbrädor,  
 golvmoppar, kastruller, porslin, större 
 saker av plast som inte är förpackningar   
 med mera.

Obs! Släng inte farligt avfall eller elavfall  
i containern för grovavfall.  

Mer info om sortering hittar du på 
tekniskaverken.se/sorteringsguide



Sopsugsinkast

Parkeringshus

Återvinningsrum

Här hittar du inkasten till sopsugen

Checklista innan du använder 
sopsugens inkast
• Förslut alla påsar väl innan du slänger  

dem i sopsugens inkast. Gör dubbelknut  
på alla påsar. 

• Inget löst avfall får slängas i inkasten. 

• Högst en 20 liter påse i taget ryms i  
påfyllningsluckan.

• Långa eller stora föremål får inte läggas 
i systemet. De kan fastna och göra att sop
sugen inte går att använda. 

Rullar med gröna påsar och hållare till dessa 
finns att hämta i återvinningsrummet i Flustret. 

Så här gör du:
Lägg din tagg mot den svarta läsaren vid sidan 
av inkastluckan. Läsaren piper och en grön 
lampa tänds när din tagg har identifierats 
(om inkastet är i bruk). Därefter öppnas luckan 
och du kan slänga din soppåse. 

Om luckan inte öppnas och en röd lampa lyser, 
vänta en stund och försök på nytt. Du kan också 
använda ett annat inkast för samma typ av 
soppåse i området. 

Till återvinningsrummet är hushållen i 
Vallastaden välkomna. För att komma in 
i rummet använder du samma tagg som du 
använder till sopsugens inkast.




