
Avfallshanteringen i ditt område
Viktig information till dig som bor i Jarlaberg 

och har avfallsinsamling med sopsug



I Jarlaberg samlas Restavfall in via ett sopsugsystem. 
För dig som bor i området innebär det att avfallet 
transporteras i rörsystem under mark till en terminal 
där avfallet samlas upp i containers. Dessa containers 
hämtas sedan och transporteras till en återvin-
ningscentral för vidare hantering.

Genom att insamlingen sker under mark förhindras 
risken för dålig lukt och skadedjur. Avfallssystemet 
ger dig som boende i Jarlaberg ett enkelt, rent och 
hygieniskt sätt att slänga hushållsavfallet och sam-
tidigt en bättre närmiljö. 



Tillsammans hjälps 
vi åt i vår närmiljö!

Så här gör du rätt när du slänger  
ditt hushållsavfall.
I områden där avfallet samlas in med sopsug är det extra vik-
tigt att inte slänga sopor som är för stora och därmed riskerar 
att ge upphov till stopp i systemet. Det är därför viktigt att 
följa några grundläggande regler för hur du ska göra när du 
slänger ditt hushållsavfall. 

• Avfallet packas i påsar som försluts ordentligt. 
• Innehållet i påsen ska inte överstiga 20 liter, påsarna får inte 
 ha en diameter som överstiger 40 cm. 
• Tänk på att inga föremål, varken lösa eller i påsar får vara 
 längre än 30 cm. 
• Allt som slängs ska enkelt gå in i sopinkastet.

Vad ska inte slängas i sopsugen
Exempel på (men ej begränsat till) avfall som inte ska slängas 
i sopsugen är: 
• Stora pappersförpackningar som t ex pizzakartonger eller 
 lådvinsförpackningar
• Lös kartong/wellpapp eller pärmar 
• Grovavfall typ frigolit, betong, tegelstenar, byggmaterial, 
 stålrör, paraplyer, eller liknande.
• Batterier, elavfall
• Glas- eller metallförpackningar
• Läkemedel eller annat miljöfarligt avfall

Dessa avfallsfraktioner kan du istället slänga i Nacka 
kommuns övriga insamlingssystem såsom exempelvis åter-
vinningsstationer eller kretsloppscentraler. 

Läs mer på www.nacka.se/nackavattenavfall för information 
om hur du slänger avfall som inte slängs via sopsugsystemet.



Logiwaste AB, Stora Wäsby, 194 37 Upplands Väsby
Tel 08-736 00 96. www.logiwaste.se
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