
MILJÖKALENDER 2020
Information till hushållen om avfallshantering och VA-verksamhet i Sigtuna kommun

Samtliga foton: Maria Nordmark

TEMA: VATTEN



Hushållsavfall
Vi hämtar ditt hushållsavfall regelbundet 
enligt schema. Du som sorterar matavfall 
får nya påsar en gång om året.  
Läs mer om sophämtning och matavfall 
på sidorna 28-29. 

Elavfall
Släng inte glödlampor, batteridrivna 
klockor, köksmaskiner och annat elavfall  
i soptunnan. Vi hämtar det hos dig!  
Läs mer på sidan 31.

Grovavfall
Hämtning av grovavfall kan beställas  
mot avgift via vår kundtjänst. Läs mer  
på sidan 29.

Röd box
Boka tömning av din röda box via vår 
hemsida. Den töms under kommunens 
återvinningshelger. Läs mer på sidan 30. 

Återvinningshelger i Sigtuna stad och 
på landsbygden
Vi ställer upp fordon och tar emot allt från 
trädgårdsavfall och farligt avfall till kläder 
och prylar. Läs mer på sidan 33.

 
Återvinn glas, metall, papper, plast, textil 
och tidningar på våra insamlingsstationer. 
De finns på flera olika platser i Sigtuna 
kommun. Läs mer om vad du kan lämna 
och var på sidan 34.

Farligt avfall
Släng aldrig rester av nagellack, färg, lim, 
batterier eller annat som är skadligt för 
miljön direkt i soppåsen! Använd den röda 
boxen, som vi tömmer, eller den röda kassen  
att samla farligt avfall i. Lämna alltid in ditt 
farliga avfall till vår miljöstation på ÅVC:n 
eller under någon av återvinningshelgerna. 
Läs mer på sidorna 30 och 33.

Återbruk
Har du tröttnat på dina saker, köpt nya  
möbler eller har kläderna krympt? Skänk 
bort det du inte vill ha så får någon annan 
glädje av det. Hitta adresser till välgören- 
hetsorganisationer på sidan 33.

Återvinningscentralen
Här kan du lämna sorterat grov- och 
byggavfall, förpackningar och tidningar. 
Även bemannad miljöstation och åter-
brukscontainer finns här. Öppettider och 
information hittar du på sidan 3.

Vårt dricksvatten produceras 
av Norrvatten och kommer 
från Mälaren.

Stockholm Exergi tar hand 
om vårt brännbara hus-
hållsavfall som energi- 
utvinns till el och värme.

Från bord till jord – till bord igen. 
Vårt matavfall blir biogas som  
driver våra sopbilar och biogödsel 
som används i jordbruket.

Varsågod! 
Här får du vår miljökalender. För att vi ska kunna ta hand 
om vår miljö på allra bästa sätt måste vi alla hjälpas åt.  
Vi hoppas att vi kan bidra med den information du behöver 
– för i vår kommun ska det vara lätt att göra rätt! 

Vårt avloppsvatten färdas 
till Käppalaverket Lidingö 
där det renas innan det  
går ut i Östersjön.

Kontakta oss
 
Sigtuna Vatten &  
Renhållning AB

Telefon 08-409 251 01
E-post info@sigtunavatten.se 
www.sigtunavatten.se

Vi hämtar: Du lämnar: 
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Förpackningar, tidningar, flaskor & textil



Här kan du som privatperson lämna  
sorterat grov- och byggavfall samt för-
packningar och tidningar. Du kan också 
hämta fler papperspåsar till matavfallet 
samt köpa ”Hämtning betald”-säckar att 
använda om du tillfälligt har extra mycket 
sopor. Dina gamla saker kan också få nya 
ägare om du lämnar dem i återbrukscon-
tainern. På vår återvinningscentral finns 
också en bemannad miljöstation där du 
kan lämna ditt farliga avfall.

Avfall från företag
Verksamheter kan få lämna begränsade 
mängder grovavfall mot betalning på åter-
vinningscentralen. När du lämnar avfall på 
återvinningscentralen får ditt fordon inte 
vara större än att det kan framföras med 
B-körkort, det vill säga 3,5 ton.  
 
Kommer du med större fordon än lätt last- 
bil måste du kontakta ÅVC:n först på 
telefon 08-591 202 20.
 
Verksamheter kan även köpa företagskort 
via vår hemsida www.sigtunavatten.se.

Vi bygger en ny ÅVC
Under våren 2020 invigs vår nya återvin-
ningscentral och bygget är redan i full 
gång. Besöksadressen är Voltgatan 27.

Öppettider på Brista:
Måndag 07.00 –18.00
Tisdag  07.00–16.00
Onsdag  07.00–18.00
Torsdag  07.00–16.00
Fredag 07.00 –14.30
Lördag–Söndag  09.00 –14.00

Stängt: 1/1, 1/5, 6/6, 20-21/6, 24-26/12 
och 31/12.

 På ÅVC:n finns insamling av:
• Batterier
• Brännbart
• Deponirest
• Däck med fälg och däck utan fälg
• Elektronikskrot
• Farligt avfall
• Frigolit och plast
• Förpackningar i glas, metall, papper 

och plast
• Gips
• Glas
• Glödlampor, lysrör och lågenergilampor
• Grovplast
• Komposterbart trädgårdsavfall 
• Kyl och vitvaror 
• Metall
• Papper
• Resårmöbler
• Ris 
• Skrot och metaller
• Textil 
• Träavfall
• Wellpapp och kartong

Har du frågor om vad du får lämna och 
hur det ska lämnas, kontakta ÅVC:n på 
telefon 08-591 202 20. 

Återvinningscentralen
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VÄLKOMMEN 2020
Ett nytt år tar sin början  
i vår underbara EKO- 
kommun. Ett nytt år med 
nya förbättringar och  
utveckling av vår avfalls- 
hantering. 

Läs mer om vår nya åter-
vinningscentral på sidan 
3 och om fastighetsnära 
insamling i det medföljande 
informationsbladet.

Vi kommer att informera 
om alla våra spännande 
nyheter på olika sätt under 
året, så att du vet när saker 
händer och hur det går till.

Besök oss gärna på  
www.sigtunavatten.se  
och ta del av information  
om våra verksamheter. 
Funktionen Självservice, 
som du hittar under Mina 
sidor, möjliggör att du kan 
utföra en del tjänster digi-
talt, när det passar dig.

Hitta din närmaste  
återvinningsstation  
på sidan 34.



Brista Återvinningscentral är öppen
Måndag 07.00–18.00, Tisdag 07.00–16.00, Onsdag 07.00–18.00, Torsdag 07.00–16.00, Fredag 07.00–14.30, Lördag-Söndag 09.00–14.00. 

MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LÖRDAG SÖNDAG

1

30 31 1 2 3 4 5

2

6 7 8 9 10 11 12

3

13 14 15 16 17 18 19

4

20 21 22 23 24 25 26

5

27 28 29 30 31 1 2

JANUARI

Stängt 1 januari.

Nyårsdagen Svea Alfred, Alfrida Rut Hanna, Hannele
Trettondedagsafton

Kasper, Melker, Baltasar
Trettondedag jul

August, Augusta Erland Gunnar, Gunder Sigurd, Sigbritt Jan, Jannike Frideborg, Fridolf

Knut
Tjugondedag jul

Felix, Felicia Laura, Lorentz Hjalmar, Helmer Anton, Tony Hilda, Hildur Henrik

Fabian, Sebastian Agnes, Agneta Vincent, Viktor Frej, Freja Erika Paul, Pål Bodil, Boel

Göte, Göta Karl, Karla Diana Gunilla, Gunhild Ivar, Joar

Sophämtning som vanligt.

Sophämtning som vanligt.

Returbilen på Tingvalla.

Boka hämtning av din 
julgran under vecka 2, se 
www.sigtunavatten.se.

Beställd hämtning av din jul-
gran sker under vecka 3 & 4.

Beställd hämtning av din jul-
gran sker under vecka 3 & 4.



IS ÄR FRUSET  
VATTEN
Is är fruset vatten och  
förekommer i flera olika 
former, exempelvis som 
iskristaller eller snöflingor. 

VISSTE DU ATT
En iskristall består av is 
med en obruten kristall-
struktur. I den is som  
förekommer naturligt  
på jorden ordnar sig 
vattenmolekylerna med 
vätebindningar i regel-
bundna sexhörningar.  
En iskristall kan växa och  
bli en snöstjärna, som i sin 
tur kan klumpa ihop sig 
med andra snöstjärnor  
och bli till en snöflinga.

SKOAVDOTT 
“Frysa till is” på  
samiska.

Hitta din närmaste  
återvinningsstation  
på sidan 34.



Brista Återvinningscentral är öppen
Måndag 07.00–18.00, Tisdag 07.00–16.00, Onsdag 07.00–18.00, Torsdag 07.00–16.00, Fredag 07.00–14.30, Lördag-Söndag 09.00–14.00. 

MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LÖRDAG SÖNDAG

5

27 28 29 30 31 1 2

6

3 4 5 6 7 8 9

7

10 11 12 13 14 15 16

8

17 18 19 20 21 22 23

9

24 25 26 27 28 29 1

FEBRUARI
Max, Maximilian Kyndelsmässodagen

Disa, Hjördis Ansgar, Anselm Agata, Agda Dorotea, Doris
Samernas nationaldag

Rikard, Dick Berta, Bert Fanny, Franciska

Iris Yngve, Inge Evelina, Evy Agne, Ove Valentin
Alla hjärtans dag

Sigfrid Julia, Julius

Alexandra, Sandra Frida, Fritiof Gabriella, Ella Vivianne Hilding Pia Torsten, Torun

Mattias, Mats Sigvard, Sivert Torgny, Torkel Lage Maria Skottdagen



FOOTPRINT
Hur stora fotavtryck  
lämnar du på vår planet?  

VISSTE DU ATT
Du kan se dina egna  
fotavtryck och hur du 
påverkar vår miljö på  
www.klimatkalkylatorn.se.

Världsvattendagen sker 
den 22:a mars varje år med 
målet att lyfta fram vatten-
frågor i alla dess former.

Earth Hour 2020 äger rum 
den 28:e mars kl 20.30-
21.30. Under kvällen 
sätter vi ljus på klimat-
förändringarna och på 
den minskande biologiska 
mångfalden. 

TIPS
Släck lamporna i de rum 
du inte vistas i och låt inte 
vattenkranen stå och rinna 
i onödan. På så sätt bidrar 
du till att spara på våra 
ändliga resurser.

Vi kommer som alltid  
att leverera friskt och 
gott vatten i din kran.



Brista Återvinningscentral är öppen
Måndag 07.00–18.00, Tisdag 07.00–16.00, Onsdag 07.00–18.00, Torsdag 07.00–16.00, Fredag 07.00–14.30, Lördag-Söndag 09.00–14.00. 

MARS
MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LÖRDAG SÖNDAG
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14

30 31 1 2 3 4 5

Albin, Elvira

Ernst, Erna Gunborg, Gunvor Adrian, Adriana Tora, Tove Ebba, Ebbe Camilla Siv

Torbjörn, Torleif Edla, Ada Edvin, Egon Viktoria Greger Matilda, Maud Kristoffer, Christel

Herbert, Gilbert Gertrud Edvard, Edmund Josef, Josefina Joakim, Kim Bengt Kennet, Kent
Världsvattendagen

Gerda, Gerd Gabriel, Rafael Marie bebådelsedag Emanuel Rudolf, Ralf Malkolm, Morgan
Earth Hour 20.30-21.30

Jonas, Jens

Holger, Holmfrid Ester



TVÄTTA  
MILJÖSMART
Det vatten som finns ska 
vi dela med både djur och 
växter. Tänk därför på att 
alltid använda miljömärkta 
produkter vid tvätt och 
rengöring.

VISSTE DU ATT
Marint skräp skadar över 
600 marina djurarter. En 
uppskattning är att om 
utvecklingen fortsätter som 
idag kommer 99 procent av 
alla sjöfåglar att ha ätit plast 
år 2050. *HSR Rapport

 

TÄNK PÅ ATT
Cigaretter, tuggummin och 
snus som hamnar i naturen 
finns kvar där under lång 
tid. I både cigaretter och 
snus finns det plast och 
tungmetaller, ämnen som 
förlänger nedbrytnings-
tiden. Även om plasten inte 
längre är synlig för ögat 
lämnar den efter sig små 
mikroplastpartiklar, vilka 
stannar kvar i naturen och 
havet i hundratals år. 



Brista Återvinningscentral är öppen
Måndag 07.00–18.00, Tisdag 07.00–16.00, Onsdag 07.00–18.00, Torsdag 07.00–16.00, Fredag 07.00–14.30, Lördag-Söndag 09.00–14.00. 

APRIL
MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LÖRDAG SÖNDAG

14

30 31 1 2 3 4 5
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13 14 15 16 17 18 19
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18

27 28 29 30 1 2 3

Harald, Hervor Gudmund, Ingemund Ferdinand, Nanna Marianne, Marlene Irene, Irja

Vilhelm, William Irma, Irmelin Nadja, Tanja Otto, Ottilia
Skärtorsdag

Ingvar, Ingvor
Långfredag

Ulf, Ylva
Påskafton

Liv
Påskdagen

Artur, Douglas
Annandag påsk

Tiburtius Olivia, Oliver Patrik, Patricia Elias, Elis Valdemar, Volmar Olaus, Ola

Amalia, Amelie Anneli, Annika Allan, Glenn Georg, Göran Vega Markus Teresia, Terese

Engelbrekt Ture, Tyra Tyko Mariana
Valborgsmässoafton

Sophämtning som vanligt.

Sophämtning som vanligt.
Återvinningshelg i  
Sigtuna stad, se sid 33.

Återvinningshelg i  
Granby/Holmen, se sid 33.

Återvinningshelg i  
Sigtuna stad, se sid 33.

Återvinningshelg i  
Skepptuna, se sid 33.



BIVATTNARE
Våra bin arbetar hårt och 
genom att pollinera växter 
ökar frukt- och frösättningen,  
vilket gynnar både männi-
skor, fåglar, däggdjur och 
andra insekter. Genom att 
flaxa med vingarna över 
10 000 gånger per minut 
flyger de fram och tillbaka 
mellan blommorna och 
boet. En bivattnare hjälper 
våra bin att få tillgång till en 
säker vattenkälla så att de 
kan ta en slurk vatten och 
släcka törsten.

GÖR SÅ HÄR
Fyll en rund form med 
vatten. Lägg i små kulor 
eller stenar, dessa ger bina 
någonstans att landa så att 
de inte riskerar att drunkna.  
Ställ bivattnaren på en 
plats där bina trivs, gärna 
nära blommor och växter. 
Tack för din insats!

Vi kommer som alltid  
att leverera friskt och 
gott vatten i din kran.



Brista Återvinningscentral är öppen
Måndag 07.00–18.00, Tisdag 07.00–16.00, Onsdag 07.00–18.00, Torsdag 07.00–16.00, Fredag 07.00–14.30, Lördag-Söndag 09.00–14.00. 

MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LÖRDAG SÖNDAG
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27 28 29 30 1 2 3
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18 19 20 21 22 23 24

22

25 26 27 28 29 30 31

MAJ

Stängt 1 maj.

Valborg
Första maj

Filip, Filippa John, Jane

Monika, Mona Gotthard, Erhard Marit, Rita Carina, Carita Åke Reidar, Reidun Esbjörn, Styrbjörn

Märta, Märit Charlotta, Lotta Linnea, Linn Halvard, Halvar Sofia, Sonja Ronald, Ronny Rebecka, Ruben

Erik Maj, Majken Karolina, Carola Konstantin, Conny
Kristi himmel- 
färdsdag

Hemming, Henning Desideria, Desirée Ivan, Vanja

Urban Vilhelmina, Vilma Beda, Blenda Ingeborg, Borghild Yvonne, Jeanette Vera, Veronika
Pingstafton

Petronella, Pernilla
Pingstdagen,  
Mors dag

Sophämtning som vanligt.

Sophämtning som vanligt.

Återvinningshelg i  
Sigtuna stad, se sid 33.

Återvinningshelg i  
Sigtuna stad, se sid 33.



PLAST
Plastleksaker får gärna  
användas på sandstran-
den, men ska inte hamna  
i havet.

VISSTE DU ATT
Mer än åtta miljoner ton 
plast dumpas i havet varje  
år, vilket drabbar havs- 
levande djur och fåglar 
hårt. En stor mängd av det 
plastskräp som hamnar i 
havet kommer från land-
baserade källor.

TÄNK PÅ ATT
Enbart plastförpackningar 
ska sorteras i plastinsam-
lingen, annat plastskräp 
sorteras som blandavfall. 
Skruva loss korken eller 
locket på det du ska slänga.  
En plastförpackning inne-
håller ofta olika typer av 
plast, som sorteras vidare 
på återvinningsstationen.

Hitta din närmaste  
återvinningsstation  
på sidan 34.



Brista Återvinningscentral är öppen
Måndag 07.00–18.00, Tisdag 07.00–16.00, Onsdag 07.00–18.00, Torsdag 07.00–16.00, Fredag 07.00–14.30, Lördag-Söndag 09.00–14.00. 

MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LÖRDAG SÖNDAG
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JUNI

Stängt 6 och 20–21 juni.

Gun, Gunnel
Annandag pingst

Rutger, Roger Ingemar, Gudmar Solbritt, Solveig Bo Gustav, Gösta
Sveriges nationaldag

Robert, Robin

Eivor, Majvor Börje, Birger Svante, Boris Bertil, Berthold Eskil Aina, Aino Håkan, Hakon

Margit, Margot Axel, Axelina Torborg, Torvald Björn, Bjarne Germund, Görel
Midsommarafton

Linda
Midsommardagen

Alf, Alvar 

Paulina, Paula Adolf, Alice Johannes
döparens dag

David, Salomon Rakel, Lea Selma, Fingal Leo

Peter, Petra Elof, Leif

Sophämtning som vanligt.



DRICKSVATTEN
Vårt dricksvatten kommer 
från Mälaren. Tänk på vad 
du lämnar kvar när du  
lånar vattnet för att ta ett 
sommardopp. 

TÄNK PÅ ATT
Det vatten som finns på 
planeten är det enda  
vatten vi har. Vattnet, som 
går i ett evigt kretslopp,  
är vårt viktigaste livsmedel 
och är till för både oss och 
naturen. 

VISSTE DU ATT
Just nu flyter det runt cirka 
150 000 ton plast i våra 
världshav. 

Vi kommer som alltid  
att leverera friskt och 
gott vatten i din kran.



Brista Återvinningscentral är öppen
Måndag 07.00–18.00, Tisdag 07.00–16.00, Onsdag 07.00–18.00, Torsdag 07.00–16.00, Fredag 07.00–14.30, Lördag-Söndag 09.00–14.00. 

JULI
MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LÖRDAG SÖNDAG

27

29 30 1 2 3 4 5
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30

20 21 22 23 24 25 26

31

27 28 29 30 31 1 2

Aron, Mirjam Rosa, Rosita Aurora Ulrika, Ulla Laila, Ritva

Esaias, Jessika Klas Kjell Jörgen, Örjan André, Andrea Eleonora, Ellinor Herman, Hermine

Joel, Judit Folke
Kronpronsessans  
födelsedag

Ragnhild, Ragnvald Reinhold, Reine Bruno Fredrik, Fritz Sara

Margareta, Greta Johanna Magdalena,  
Madeleine

Emma Kristina, Kerstin Jakob Jesper

Marta Botvid, Seved Olof Algot Helena, Elin



VATTEN
Rent och färskt dricksvatten 
är nödvändigt för oss män- 
niskor och andra levande 
varelser. Tillgången till säkert  
dricksvatten har de senaste  
decennierna ökat stadigt i 
stora delar av världen.

TÄNK PÅ ATT
I Sigtuna kommun har vi 
rent och friskt vatten i våra 
kranar och behöver därför 
inte köpa flaskvatten. 
Sigtuna Möte bjuder därför 
alla besökare på friskt och 
gott vatten i mobila kranar. 
Så passa på att ta med din 
egen flaska eller mugg när 
du besöker vår marknad den 
29:e till 30:e augusti. 

VISSTE DU ATT
Örebro universitet har under- 
sökt förekomsten av mikro-
plaster i Sveriges fyra största  
sjöar, Mälaren är en av 
dessa. Resultatet visar att 
det endast finns ytterst små 
mängder mikroplaster i sjön.

Hitta din närmaste  
återvinningsstation  
på sidan 34.



Brista Återvinningscentral är öppen
Måndag 07.00–18.00, Tisdag 07.00–16.00, Onsdag 07.00–18.00, Torsdag 07.00–16.00, Fredag 07.00–14.30, Lördag-Söndag 09.00–14.00. 

AUGUSTI
MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LÖRDAG SÖNDAG

31

27 28 29 30 31 1 2

32

3 4 5 6 7 8 9

33

10 11 12 13 14 15 16

34

17 18 19 20 21 22 23

35

24 25 26 27 28 29 30

36

31 1 2 3 4 5 6

Per Karin, Kajsa

Tage Arne, Arnold Ulrik, Alrik Alfons, Inez Dennis, Denise Silvia, Sylvia Roland

Lars Susanna Klara Kaj Uno Stella, Estelle Brynolf

Verner, Valter Ellen, Lena Magnus, Måns Bernhard, Bernt Jon, Jonna Henrietta, Henrika Signe, Signhild

Bartolomeus Lovisa, Louise Östen Rolf, Raoul Fatima, Leila Hans, Hampus Albert, Albertina

Arvid, Vidar



VATTENDROPPEN
“På varje sätt som en 
vattendroppe innehåller 
oceanernas innersta, 
finns i varje människa  
hela mänsklighetens 
väsen” 

Christopher Tin,  

Droppen som innehöll 

havet.

VISSTE DU ATT
Det går åt 11 000 liter 
rent sötvatten och 1,9 kilo 
kemikalier för att tillverka 
ett par jeans. Det är lika 
mycket vatten som går åt 
för att fylla 70 badkar eller 
för att släcka törsten i en 
mindre svensk kommun. 
70 procent av ett plaggs 
klimatpåverkan sker un-
der själva produktionen. 
Tvätta eller vädra dina 
kläder så håller de längre 
och ge bort de som du 
inte längre behöver.

Läs mer om Återbruk på 
sidan 33.

Vi kommer som alltid  
att leverera friskt och 
gott vatten i din kran.



Brista Återvinningscentral är öppen
Måndag 07.00–18.00, Tisdag 07.00–16.00, Onsdag 07.00–18.00, Torsdag 07.00–16.00, Fredag 07.00–14.30, Lördag-Söndag 09.00–14.00. 

SEPTEMBER
MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LÖRDAG SÖNDAG

36

31 1 2 3 4 5 6

37

7 8 9 10 11 12 13

38

14 15 16 17 18 19 20

39

21 22 23 24 25 26 27

40

28 29 30 1 2 3 4

Samuel, Sam Justus, Justina Alfhild, Alva Gisela Adela, Heidi Lilian, Lilly

Kevin, Roy Alma, Hulda Anita, Annette Tord, Turid Dagny, Helny Åsa, Åslög Sture

Ida Sigrid, Siri Dag, Daga Hildegard, Magnhild Orvar Fredrika Elise, Lisa

Matteus Maurits, Moritz Tekla, Tea Gerhard, Gert Tryggve Enar, Einar Dagmar, Rigmor

Lennart, Leonard Mikael, Mikaela Helge

Återvinningshelg i  
Sigtuna stad, se sid 33.

Återvinningshelg i  
Sigtuna stad, se sid 33.



HÖSTVATTEN
Hösten är en tid när 
naturen stillar sig, vattnet 
förbereder sig för vintervila 
och färgerna mognar och 
mörknar. Det är också en 
tid när bladen faller till 
marken och vintern är på 
ingång. 

VISSTE DU ATT
Det är jordens lutning och 
plats i förhållande till solen 
som styr händelserna i 
vår natur. Under höstdag-
jämningen är dagen och 
natten nästan lika lång och 
efter det blir dagarna kor-
tare. Vid Nordpolen syns 
solen inte alls efter höst-
dagjämningen, ett fenomen 
som kallas för polarnatt. 

Hitta din närmaste  
återvinningsstation  
på sidan 34.



Brista Återvinningscentral är öppen
Måndag 07.00–18.00, Tisdag 07.00–16.00, Onsdag 07.00–18.00, Torsdag 07.00–16.00, Fredag 07.00–14.30, Lördag-Söndag 09.00–14.00. 

MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LÖRDAG SÖNDAG

40

28 29 30 1 2 3 4

41

5 6 7 8 9 10 11

42

12 13 14 15 16 17 18

43

19 20 21 22 23 24 25

44

26 27 28 29 30 31 1

OKTOBER
Ragnar, Ragna Ludvig, Love Evald, Osvald Frans, Frank

Bror Jenny, Jennifer Birgitta, Britta Nils Ingrid, Inger Harry, Harriet Erling, Jarl

Valfrid, Manfred Berit, Birgit Stellan Hedvig, Hillevi Finn Antonia, Toini Lukas

Tore, Tor Sibylla Ursula, Yrsa Marika, Marita Severin, Sören Evert, Eilert
FN-dagen

Inga, Ingalill

Amanda, Rasmus Sabina Simon, Simone Viola Elsa, Isabella Edit, Edgar
Alla Helgons Dag

Återvinningshelg i  
Granby/Holmen, se sid 33.

Återvinningshelg i  
Lunda, se sid 33.

Återvinningshelg i  
Sigtuna stad, se sid 33.

Återvinningshelg i  
Sigtuna stad, se sid 33.



ADVENT
Under den mörkaste 
årstiden, när vårt ytvatten 
fryser och snön lägger sig 
mjukt, tänder vi ljus och 
minns alla änderna i  
dammen vid bron. 

VISSTE DU ATT
I havet finns flera olika  
ekosystem. Ett ekosystem  
drivs av solen och är upp- 
byggt av olika grupper  
av organismer, som alla  
fyller olika funktioner och  
tillsammans bildar en 
näringsväv. Växtplankton  
och tång som fångar sol- 
energi, blåmusslor och 
havstulpaner som filtrerar 
vatten, fiskar och änder 
som betar av växter, rov- 
djur som jagar och bakterier  
som äter döda växt- och 
djurdelar är exempel på 
delar i en näringsväv.

Vi kommer som alltid  
att leverera friskt och 
gott vatten i din kran.



Brista Återvinningscentral är öppen
Måndag 07.00–18.00, Tisdag 07.00–16.00, Onsdag 07.00–18.00, Torsdag 07.00–16.00, Fredag 07.00–14.30, Lördag-Söndag 09.00–14.00. 

NOVEMBER
MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LÖRDAG SÖNDAG

44

26 27 28 29 30 31 1

45

2 3 4 5 6 7 8

46

9 10 11 12 13 14 15

47

16 17 18 19 20 21 22

48

23 24 25 26 27 28 29

49

30 1 2 3 4 5 6

Allhelgona dagen

Tobias Hubert, Hugo Sverker Eugen, Eugenia Gustav, Adolf
Gustav Adolfdagen

Ingegerd, Ingela Vendela
Fars Dag

Teodor, Teodora Martin, Martina Mårten Konrad, Kurt Kristian, Krister Emil, Emilia Leopold

Vibeke, Viveka Naemi, Naima Lillemor, Moa Elisabet, Lisbet Pontus, Marina Helga, Olga Cecilia, Sissela

Klemens Gudrun, Rune Katarina, Katja Linus Astrid, Asta Malte Sune
1:a advent

Anders, Andreas



God återvinningsjul och 
ett gott slut på 2020,  
önskar vi på Sigtuna  
Vatten & Renhållning AB!

Julklappspapper och 
överblivna förpackningar 
lämnar du på närmaste 
återvinningsstation.

PAPPERS- 
FÖRPACKNING
Julklappspapper och  
presentpapper lämnas  
på återvinningsstationen  
och sorteras i behållaren  
för pappersförpackningar,  
inte bland tidningar.  
Presentsnören lägger  
du i soppåsen.

VISSTE DU ATT
Det omslagspapper vi  
använder under julfirandet  
i Sverige blir efteråt till  
200 000 kilo avfall. Genom 
att sortera rätt och återan-
vända vårt omslagspapper 
minskar mängden avfall. 

Hitta din närmaste  
återvinningsstation  
på sidan 34.



Brista Återvinningscentral är öppen
Måndag 07.00–18.00, Tisdag 07.00–16.00, Onsdag 07.00–18.00, Torsdag 07.00–16.00, Fredag 07.00–14.30, Lördag-Söndag 09.00–14.00. 

DECEMBER

Stängt 24–26 och 31 december.Stängt 24–26 och 31 december.

MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LÖRDAG SÖNDAG

49

30 1 2 3 4 5 6

50

7 8 9 10 11 12 13

51

14 15 16 17 18 19 20

52

21 22 23 24 25 26 27

53

28 29 30 31 1 2 3

Oskar, Ossian Beata, Beatrice Lydia Barbara, Barbro Sven Nikolaus, Niklas
2:a advent

Angela, Angelika Virginia Anna Malin, Malena
Nobeldagen

Daniel, Daniela Alexander, Alexis Lucia
Luciadagen
3:e advent

Sten, Sixten Gottfrid Assar Stig Abraham Isak Israel, Moses
4:e advent

Tomas Natanael, Jonatan Adam
Drottningens  
födelsedag

Eva
Julafton

Juldagen Stefan, Staffan
Annandag jul

Johannes, Johan

Benjamin Natalia, Natalie Abel, Set Sylvester
Nyårsafton

Sophämtning som vanligt.

Sophämtning som vanligt.

Sophämtning som vanligt.



Hushållsavfall 
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Tänk på att kärl inte ska 
blockera gång-, cykel-
vägar och trottoarer. 
 

Hämtning 
Hämtning sker mellan klockan 
06.00 och 22.00.

Hämtning från en- och  
tvåfamiljshus
Brännbart hushållsavfall och 
utsorterat matavfall hämtas  
samtidigt, varannan vecka, av 
tvåfacksbilar. 

Hämtning från  
flerfamiljshus
Brännbart avfall hämtas från 
flerfamiljshus varje vecka. I de 
fastigheter som valt utsortering 
av matavfallet hämtas både det 
brännbara avfallet och det ut- 
sorterade matavfallet varje  
vecka, om det inte finns någon 
annan överenskommelse. 

Hämtning från fritidshus 
Fritidsabonnemang gäller
mellan vecka 18-39. Du kan  
välja att ha hämtning året om.

Behöver du byta  
kärlstorlek?
Kontakta kundtjänst för att byta 
till ett större eller mindre sopkärl 
för ditt brännbara avfall. På vår 
hemsida www.sigtunavatten.se/
mina-sidor/ kan du själv göra olika 
ärenden för ditt abonnemang.

Extrasäck för mycket sopor
Har hushållet tillfälligt mycket  
sopor kan ”Hämtning betald-
säckar” användas. Ställ säckarna 
ovanpå det gröna kärlet så hämtas 
de i samband med ordinarie sop-
tömning. Säckarna beställer du 
av Sigtuna Vatten & Renhållning 
AB eller köper på vår återvin-
ningscentral. Inga andra säckar 
hämtas av vår entreprenör.

Gemensam behållare
Gemensam behållare får användas 
av fastighetsägare som anmält 
detta till Sigtuna Vatten & Ren-
hållning AB. Avgift enligt taxa.

Uppehåll i sophämtning
Om din bostad inte används under 
en sammanhängande period av 
minst tre månader kan du begära 
hämtningsuppehåll. Uppehåll 
beviljas upp till 1 år.

Skriftlig anmälan ska skickas in till 
Sigtuna Vatten & Renhållning AB 
senast fyra veckor före uppehållet.  

Blankett hämtar du via vår hemsida  
www.sigtunavatten.se/mina-sidor/ 
eller beställer via vår kundtjänst.
Grundavgift debiteras även vid 
uppehåll i hämtning.

Brännbart avfall
Brännbart hushålls- 
avfall är det avfall som 
blir över då du har sor-
terat ut matavfall, farligt 
avfall, elavfall, grovav-
fall, förpackningar och  
tidningar. Soppåsar 
med brännbart avfall 
läggs i gröna kärl.

Matavfall
Matavfall är rester från 
till exempel kött, fisk, 
fågel, grönsaker, frukt 
och bröd. Matavfall 
sorteras ut i de påsar 
som vi årligen delar ut 
och läggs i de bruna 
kärlen.

Hur ska mitt sopkärl stå?

Max 1,5 m från där  
bilen kan stanna. 

För avstånd över 1,5 meter tas 
en tilläggsavgift ut enligt taxa. 
Sopkärl som är överfulla hämtas 
inte. Ett sopkärl är överfullt då 
locket inte går att stänga.

Det får inte finnas 
något hinder bakom 
kärlet närmare än 1 m. 
Det ska också ha fri 
höjd upp till 4 m. 

Sopkärlet ska stå som 
sopbilen lämnar det.

Tack för hjälpen!

Kundtjänst och information: 
telefon 08-409 251 01, info@sigtunavatten.se
www.sigtunavatten.se

Minst 75 cm  
mellan kärlen. 

Om det finns flera kärl 
på samma plats så får 
de inte stå närmare 
varandra än 75 cm. 
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Matrester och det som blivit över vid 
tillagning är matavfall som vi samlar in.
Exempelvis skal från frukt och grönt 
samt kaffe- och tesump.

Matavfallspåsar
Matavfallspåsarna är gratis och delas  
ut en gång per år till alla villahushåll  
(i mars/april).

Flerfamiljshus beställer fler påsar av 
Sigtuna Vatten & Renhållning AB. Kon-
takta din fastighetsvärd för information 
om var du kan hämta fler påsar.

Det går även bra att hämta påsar hos:
Återvinningscentralen, Drakegården i 
Sigtuna, Kommunhuset/receptionen 
Märsta, Lunda Livs, Matöppet i Rosers-
berg, Märsta bibliotek, Sigtuna bibliotek 
och Valsta bibliotek. 

Egen kompostering av matavfall
Vid egen kompostering av matavfall ska 
anmälan alltid göras till Miljö- och hälso- 
skyddskontoret, telefon 08-591 260 00.

Grovavfall är till exempel cyklar, barn-
vagnar, möbler och trädgårdsmöbler 
men inga elprodukter. Grovavfall kan 
du kostnadsfritt lämna på vår återvin-
ningscentral. Se mer information om 
återvinningscentralen på sidan 3. 

Hämtning av grovavfall
Hämtning av grovavfall från en- och två- 
familjshus kan beställas via vår kund-
tjänst mot avgift enligt fastställd taxa.
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OBS!  
Märk utställda  

kollin med 
”grovavfall”.

Matavfall Grovavfall

Kretslopp  
matavfall
En påse matavfall ger 
biogas till cirka 2,5 km  
körning med en biogas-
driven personbil. Bio-
gas kan alltså ersätta 
både bensin och diesel, 
och biogödsel kan 
ersätta konstgödsel. 
Det innebär att vi och 
miljön blir vinnare flera 
gånger om. 

Matrester i 
matavfallspåse

Matavfallspåse i 
brunt kärl

Sopbil med matavfall till anläggning Produktion i  
biogasanläggning 
av drivmedel

Mat går från bord till jord 
och tillbaka till bord

Biogödsel går ut på åkermarken 
och sluter kretsloppet

Biogas går till drivmedelsanläggningar 
där du kan tanka din biogasbil

Biogödsel

Biogas

Det här ska du lägga i  
matavfallspåsen
•  Alla slags matrester, både råa och tillagade
•  Kött, korv, fisk, fläsk, kyckling och skaldjur
•  Frukt- och grönsaksrester, skal
•  Kaffesump, kaffefilter, teblad/tepåsar
•  Pasta, nudlar och ris
• Bröd; hårt, mjukt och kaffebröd
•  Äggskal
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Enklare insamling av farligt avfall
I Sigtuna kommun har vi nolltolerans 
för farligt avfall i hushållssoporna. Därför 
gör vi det lättare för dig att göra rätt!

För dig som bor i villa
Du som bor i villa har fått en röd box 
där du samlar det farliga avfallet. Beställ 
tömning av din röda box via vår hemsi-
da www.sigtunavatten.se/mina-sidor/ 
eller via vår kundtjänst. Sex gånger per 
år samlar vi in farligt avfall från de röda 
boxarna vid din fastighet.

För dig som bor i flerfamiljshus
Du kan lämna ditt farliga avfall till  
miljöbilen på vår återvinningshelg eller 
till miljöstationen på återvinnings- 
centralen. På Coop i Märsta finns även 
en samlare där du kan lämna in glöd-
lampor, batterier och små-elektronik.  

Läkemedelsavfall
Vi har ett samarbetsavtal med apoteken, 
så att du kostnadsfritt kan lämna in både 
mediciner och kanyler. 

På apoteket hämtar du både insamlings- 
påsar och behållare för kanyler.

Miljöstation
Vår miljöstation finns på
Brista Återvinningscentral 
Returvägen 22, Märsta.

Från och med våren 2020 finns miljö- 
stationen på vår nya återvinningscentral 
på Voltgatan 27, Märsta.

Vad är farligt avfall?
Avfall som är farligt för människa och/
eller miljö får aldrig läggas i soppåsen 
eller hällas i avloppet, utan ska tas om 
hand på ett miljösäkert sätt. Du lämnar  
det på miljöstationer, till den mobila  
miljöstationen eller på vår återvin-
ningscentral. Behåll farligt avfall i origi-
nalförpackningar eller märk förpack-
ningen så att du vet vad som finns i. 

Många gifter från farligt avfall försvinner 
aldrig utan kommer att lagras i jorden vi 
odlar, i vattnet vi dricker och i våra  
kroppar. Även mycket små mängder kan 
göra stor skada på vår miljö. Kvicksilver 
finns till exempel i batterier och lågener-
gilampor och det räcker med en tesked 
kvicksilver för att förgifta en hel sjö.

Övrigt: Brandsläckare, tändare och gasoltuber. 

Exempel på farligt avfall
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Farligt avfall

• Sigtuna, OK/Q8 vid Pilsbovägen
• Brista Återvinningscentral, Returvägen 22, Märsta 

•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	

•	
•	
•	
•	
•	
•	

•	
•	
•	

Bekämpningsmedel: Mot ogräs och 
mögel, insektsspray, råttgift och  
träimpregneringsmedel.

Produkter med följande 
symboler är farligt avfall:

Cytostatika: En grupp läkemedel som 
framför allt används för att behandla 
olika cancersjukdomar.

Fotokemikalier: Fixermedel och fram-
kallningsvätska.

Glykol: Kylarvätska.

Kvicksilver och tungmetaller: Batterier, 
lysrör, kvicksilvertermometrar, termo- 
stater och gamla brandvarnare.

Lösningsmedel: Lack-, färg- och limrester, 
avfettningsmedel, lacknafta, fläckborttag-
ningsmedel, aceton, nagellack, saltsyra, 
svavelsyra, ättikssyra, lut, målartvätt och 
kaustiksoda, tändvätska och spolarvätska.

Olja med mera: Spillolja, smörjolja, olje-
filter, bensin, hydraulolja, metanol, etanol 
(E85), glykol, tändvätska och lampolja.

Starka rengöringsmedel: Rengöring för 
ugn samt ammoniak.

Syror: Avkalkning till kaffebryggare, rost-
borttagare, syrabatterier och saltsyra.

Kundtjänst och information: 
telefon 08-409 251 01, info@sigtunavatten.se
www.sigtunavatten.se

Hos oss blir du enkelt av med ditt farliga  
avfall på ett miljösäkert sätt. 

Boka tömning av din RÖDA BOX på vår hemsida eller via vår kundtjänst. Boxen 
ställer du ut på din trappa från kl. 06.00 på morgonen för tömning. Vi tömmer 
din box med farligt avfall på lördag eller söndag vecka 16, 17 och 19 på våren 
och vecka 39, 40 och 42 på hösten.

Du kan under dessa veckor även besöka någon av våra Återvinningshelger och 
själv lämna in ditt farliga avfall/dina kemikalier och elektronikskrot, se sidan 33.

Du kan även lämna in ditt farliga avfall på vår återvinningscentral.

Sigtuna kommun har nolltolerans för farligt avfall i hushållsavfallet, 
därför ska detta alltid lämnas in på ett säkert sätt.
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Batterier 
För att förhindra utsläpp av de giftiga 
metallerna kadmium, kvicksilver och bly 
ska alla batterier samlas in. Lägg inga 
batterier, eller saker som kan innehålla 
batterier (exempelvis leksaker och fick-
lampor) i sopkärl eller i soppåse! 

Du kan lämna in gamla batterier vid 
samtliga återvinningsstationer och 
miljöstationer. Försäljare av varor med 
inbyggda batterier är också skyldiga att 
ta emot dessa varor när de kasseras. 
Dessutom finns batteriholkar på följande 
platser:

Lunda:
Lunda Livs – Lunda

Märsta:  
Aspvägen/Svampvägen 
Brista ÅVC – Returvägen 22
Circle K – Märstarondellen
Eurostop ÅVS – Cederströms slinga 3
Forum – Stockholmsvägen 38 A
Kommunhuset – Södergatan 20
Märsta Centrum – Nymärsta torg 3
Preem – Dragonvägen
Sätunavägen 18 
Tingvallavägen 62

Rosersberg: 
Rosersbergs stn – Rosersbergsv. 41-43  
Skånela IP, Rosersberg

Sigtuna:
Gamla landsvägen/Granitvägen
Johan Åkerlunds väg 10
Ragvaldsbovägen 10
Vibyvägen 3/Märstavägen

Steningehöjden:
Steningehöjden – Kastanjevägen 1

Tömning sker var 4:e vecka

Bilbatterier
Bilbatterier omfattas av producent- 
ansvar. Det betyder att du kan lämna in 
ditt uttjänta bilbatteri till alla som säljer 
bilbatterier eller där du en gång köpt det. 
Du kan också lämna det till kommunens 
miljöstationer.

Mer information
För mer information om batteriinsamling, 
gå in på www.batteriatervinningen.se 
eller kontakta vår kundtjänst.
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Elavfall är saker som drivs med sladd 
eller batteri. Datorer, dammsugare,  
elektriska handverktyg, hårtorkar, kaffe- 
bryggare, kylmöbler, mikrovågsugnar, 
mobiltelefoner, plattänger, skrivare, TV, 
radio och vitvaror är elavfall tillsammans 
med batteridrivna klockor och spel. 
Även glödlampor, lysrör och lågenergi- 
lampor räknas som elavfall.

Undantag: Kyl, frys och fast installerad 
utrustning för värmning, kylning eller 
ventilation av byggnader. 

Elavfall

Hämtning av elavfall

Flerfamiljshus 
Elavfall hämtas i flerfamiljshus var 4:e  
vecka om din fastighetsägare tillhanda- 
håller ett elavfallsrum.

Kostnadsfri hämtning av kyl och 
frys beställer du via vår hemsida  
www.sigtunavatten.se/mina-sidor/
eller via vår kundtjänst. 
Märk dina kollin ”Elavfall”. Du kan 
även lämna elavfall på återvinnings- 
centralen. 

Välj rätt batteri  
– kolla kapaciteten!

Uppladdningsbara batterier och 
bilbatterier märks med den kapa- 
citet de har. Det gör att du som 
konsument kan hjälpa till att min-
ska det farliga avfallet genom att 
välja ett batteri som räcker längre.

Lagen om elavfall förbjuder att elpro-
dukter kastas på soptipp eller förbränns. 
Därför får inget elavfall förekomma 
bland hushållsavfall eller grovavfall. 
Alla hushåll i Sigtuna kommun kan 
lämna elavfall avgiftsfritt på vår återvin-
ningscentral. För öppettider, se sidan 3. 
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Använd Fett-tratt!
Allt fett som hälls i diskhon bidrar till att 
täppa till rören. Stekoljan som är kvar när 
du har lagat mat är värdefullt fett som 
kan användas igen! Och det är enkelt, 
det enda du behöver göra är att hälla  
fettet i en pet-flaska i stället för i disk-
hon. När flaskan är fylld lämnar du in den 
på ÅVC:ns miljöstation eller till den  
mobila miljöstationen alternativt lägger 
flaskan i soppåsen för brännbart.

Ditt matfett återanvänds till stearinljus, 
bildäck och tvättmedel. Inte nog med 
det, när du lämnar in matfett hjälper du 
till att bevara regnskogen. Återvunnen 
matolja minskar nämligen efterfrågan på 
palmolja vars plantager ofta leder till att 
regnskog avverkas.

Det här ska du  
hälla i tratten
• Matolja
• Rester av fett i stekpannan
• Olja från burkar och konserver

Hämta din tratt gratis på  
återvinningscentralen eller i  
kommunhusets reception.

Så här renas ditt avlopp
Sigtunas avloppsvatten renas i Käppala-
verket på Lidingö. Käppalaförbundet tar 
också tillvara på den näring och energi 
som finns i avloppsvattnet och återför 
slam och biogas till samhällets kretslopp. 

Använd avloppet på rätt sätt
Om du våttorkar och spolar ner dammet 
i avloppet hamnar kemikalierna i naturen. 
Använd dammsugare och mikrofiberduk 
i stället.

Om du verkligen behöver våttorka 
är det viktigt att du dammsuger eller 
torrdammar noga först. Välj miljömärkta 
städprodukter och undvik produkter 
behandlade med flamskyddsmedel och 
smutsavvisande kemikalier. 

För mer information, besök  
www.kappala.se.

Latrinhämtning
Latrinkärl hämtas efter beställning.  
Beställning ska göras till Sigtuna Vatten 
& Renhållning AB minst en vecka innan 
hämtning. Kärlet ställs ut vid tomtgräns. 
Kom ihåg att kärlet måste ha ett stängt 
lock, överfyllt kärl hämtas inte.

Kompostering av latrin
Tillstånd att kompostera latrin vid den 
egna fastigheten får du efter ansökan 
till Miljö- och hälsoskyddskontoret. Där 
beställer du också blanketten. 
Telefon 08-591 260 00.

Slamtömning
Tömning av slamavskiljare, slutna tankar 
och reningsverk sker minst en gång per 
år, eller oftare vid behov. Det är viktigt 
att hålla dessa tillgängliga för tömning. 

Beställning av extra slamtömning eller 
ändring av tömningsintervall sker via 
vår kundtjänst på telefon 08-409 251 01 
eller via LS-Tankservice på telefon  
08-35 63 27.

VIKTIGT!
Ring och meddela om slamtömning 
inte kan ske enligt överenskommet 
schema. I annat fall debiteras en 
missad körning (bomkörningsavgift). 
Om beställning av slamtömning sker,  
som inte ingår i den schemalagda 
hämtningsturen, debiteras den som 
beställt (budad) tömning.
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Avlopp

Endast bajs, 
kiss och 
toalettpapper 
hör hemma i 
toaletten!

Häll använt mat-
fett i flaskan. Sila 
olja från tonfisk, 
oliver m.m. direkt 
i tratten. OBS! Låt 
matfettet svalna.

Använd tratten 
så här:

Den fyllda petflaskan 
kan läggas i sop- 
påsen för brännbart 
hushållsavfall eller 
lämnas in på ÅVC:ns 
miljöstation eller den 
mobila miljöstationen.

Kundtjänst och information: 
telefon 08-409 251 01, info@sigtunavatten.se
www.sigtunavatten.se



Låt en produkt som du själv inte längre 
kan eller vill använda gå vidare till någon 
annan som fortfarande har nytta av den.
Att återanvända redan tillverkade varor 
i stället för att producera nytt är ett 
miljövänligt och enkelt sätt att spara på 
jordens resurser.

I stället för att slänga dina gamla saker 
och kläder kan du lämna in dem till en 
välgörenhetsorganisation eller till kläd- 
insamlingen på vissa av våra återvin-
ningsstationer eller på återvinnings- 
centralen. Du kan även sälja saker på 
internet. Gamla böcker kan du lämna  
till ett antikvariat.

Återbruket 
Södergatan 4 i Märsta. 
Telefon 08-591 127 75.
gemensam.aterbruket@sigtuna.se

Butiken Skänkt & Återhängt 
Södergatan 4 i Märsta. 
Telefon 073-661 04 30.
gemensam.cafe4@sigtuna.se

Röda korset Kupan 
Södergatan 32 i Märsta. 
Telefon 08-591 153 48. 

Love and Hope
Bristagatan 16 i Arlandastad.
Telefon 073-960 58 20.
butik@secondhandmarsta.se
www.secondhandmarsta.se
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Minimera, återanvänd och återvinn avfallet 

Mobila återvinningshelger 2020
Passa på att rensa både hemma och i 
trädgården och bli av med ditt avfall på 
ett miljösmart sätt! Vi ställer upp fordon 
och tar emot allt från trädgårdsavfall  
och farligt avfall till kläder och prylar.  
Läs mer på vår hemsida och se vilken 
helg vår mobila station finns nära dig.

Du kommer att kunna lämna:
•  Trädgårdsavfall, t.ex. ris, mindre 
 grenar och din gamla julgran.
•  Farligt avfall, t.ex. ogräsmedel, 
 gammal målarfärg, trasiga glöd-
 lampor och lösningsmedel.
•  Husgeråd, möbler och saker till  
 Återbruket.
•  Hela och rena kläder, accessoarer  
 och skor till butiken Skänkt &  
 Återhängt.

Naturligtvis går det även bra att du själv 
lämnar ditt trädgårdsavfall, farligt avfall 
och gamla möbler på vår återvinnings-
central i Märsta. 

Sigtuna stad

Prästängens sporthall/Johan Åkerlunds 
väg, infart från Manfred Björkquists Allé.
18-19/4, 9-10/5, 26-27/9 och 17-18/10

Skepptuna 

Vid Bygdegården.
26/4 

Granby/Holmen

Vid förskolan i Granby. 
25/4 och 3/10

Lunda 

Vid Kyrkskolan.
4/10

Bilarna kommer att vara på plats 
mellan kl. 10.00 –14.00.

Avfallstrappan visar att det miljömässigt 
bästa alternativet är att mängden avfall minskar, 
det vill säga inte uppstår över huvud taget.  
När avfallet väl uppstått bör det återanvändas.  
Därefter är det bäst för miljön om det återvinns 
eller energiutvinns. Som sista alternativ depo-
nerar man, det vill säga lägger avfall på tippen.
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Förpackningar, tidningar och textil
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Tidningscontainrar  
i Sigtuna kommun

Märsta
Aspvägen – infart Lindvägen
Baldersgatan
Frejgatan
Hugingatan/Muningatan
Idungatan
Kommunkontor
Mittemot infart Hälgesta
Mårdvägen
Norrbackaskolan – Odensalavägen
Odensala
Sankt Persgatan/S:t Persskolan
Saturnusringen
Sigtunavägen, väg 263
Skepptuna
Slottsvägen
Smedsbol
Solgatan
Stora Brännbovägen
Tellusgatan
Vidbo
Västra bangatan

Rosersberg
Kimsta
Skånela

Sigtuna
Hällsbovägen
Olof Skötkonungs väg
Olov Hartmans väg
Skolbacken
Skyttegatan
Uppsalavägen

Återvinningsstationer  
i Sigtuna kommun 

Märsta
Aspvägen/Svampvägen
Brista Återvinningscentral, Returvägen 22
Dragonvägen – Preem
Ekilla gårdsväg/Tingvallavägen
Märsta Centrum, P-plats Willys och Ica Maxi
Märsta teater, Stockholmsvägen/Ringvägen
Steningehöjden, Steningehöjdsvägen
Valstavägen 2 Rondellen – Circle K

Rosersberg
Rosersbergs station, Rosersbergsvägen 41-43
Skånela idrottsplan, Smedstorpsvägen

Sigtuna
Gamla Landsvägen/Granitvägen
John Åkerlunds väg
Stora Gatan/Vibyvägen
Ragvaldsbo Gårdsväg 2

Valsta
Midgårdsvägen 14, vid parkeringen 

På www.ftiab.se kan du hitta din  
närmaste återvinningsstation. 

Synpunkter på skötsel, 
städning, tömning med mera 
av återvinningsstationerna 
lämnas till Förpacknings- 
och tidningsinsamlingen, 
FTI, Telefon 020-088 03 11 
eller www.ftiab.se.

Kundtjänst och information: 
telefon 08-409 251 01, info@sigtunavatten.se
www.sigtunavatten.se

Genom att återvinna tidningar och för-
packningar hjälper du till att spara stora 
mängder energi och ser till att naturens 
råvaror inte faller ur kretsloppet. Det ska-
par stora vinster både för miljön, för dig 
och för kommande generationer.

Plastförpackningar  
– mjuka och hårda
Bärkassar, plastpåsar, plasttuber, refill-
paket, plastfolie och plastfilm, inner-
påsar i till exempel müslipaket, frigolit, 
burkar, dunkar, flaskor och små hinkar 
(som bland annat används för sylt eller 
yoghurt).

Pappersförpackningar
Pastapaket, cornflakespaket, mjölk- och 
juiceförpackningar, sockerpåsar, hund-
matsäckar, bärkassar, presentpapper, 
wellådor till TV/stereo/möbler samt 
omslag till bokklubbsböcker. 

Metallförpackningar
Konservburkar, sprayburkar, tuber, 
kapsyler, lock, aluminiumfolie och  
formar samt urskrapade målarburkar.

Glasförpackningar
Flaskor och burkar, vin- och sprit flaskor. 
Färgat och ofärgat glas sorteras var för

Tidningar/returpapper
Dags- och veckotidningar, magasin, 
reklamblad, kataloger (postorder, telefon, 
resekataloger och liknande), broschyrer 
och skriv-/ritpapper.

Textil
All textil, både helt och rent men även 
trasiga kläder, tyger, lakan, gardiner och 
handdukar, kan du lämna i någon av de  
behållare som finns på FTI:s återvinnings- 
stationer. All textil går att återanvända 
eller återvinna.

sig.
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Förpackningar och tidningar innehåller värdefullt material. Så här lämnar du dem till 
återvinning så att de återvinns till nya produkter.

Du kan lämna in dina använda förpackningar och tidningar på återvinningsstationer 
eller i ditt miljörum om ni sorterar i din fastighet. I butiker med pantautomat lämnar 
du in petflaskor och pantburkar.

Hösten 2020 inför Sigtuna kommun fastighetsnära insamling vid villor och fritidshus. Läs 
mer på det informationsblad som skickades ut tillsammans med kalendern eller besök 
vår hemsida www.sigtunavatten.se. Mer information kommer i din brevlåda senare!
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Återvinning

Pappersförpackningar
Ett genomsnittligt hushåll för-
brukar cirka tre kilo pappers- 
förpackningar per år. I Sverige  
återvinns pappersförpackningar  
motsvarande en miljon träd. 
Pappersmassan från ett träd 
räcker till 9 000 mjölkkartonger. 
Att återvinna pappersförpack- 
ningar är både billigare och mer 
miljövänligt än att göra nya. 
Skölj ur kartongen, vik ihop och 
platta till den innan du lämnar in 
så tar den mindre plats. Skruva 
av plastkapsylen och lägg den i 
plaståtervinningen.

Plastförpackningar
Ju fler plastförpackningar du 
återvinner, desto mindre olja, 
som är en begränsad natur- 
resurs som behövs i tillverk- 
ningen av nya plastprodukter. 
Endast plastförpackningar ska 
lämnas till återvinningsstationer 
och i miljörum. Plast som an-
vänds till andra produkter kan 
ha en annan sammansättning 
och i värsta fall innehålla farliga 
ämnen. Dessa ska fasas ut och  
farliga ämnen bör inte komma in  
i flödet för återvunnet material.  
Plastfibrer kan återvinnas upp 
till sju gånger. 

Glasförpackningar
Vid glastillverkning används 
råvarorna sand, soda, dolomit, 
kalk och fältspat. Samtliga 
råvaror importeras till Sverige. 
Genom att använda återvunnet 
krossglas minskar transport-
erna och förbrukningen av 
ändliga naturresurser. Glas- 
återvinning spar naturtillgångar 
och energi. När återvunnet glas 
smälts till nytt glas används  
20 procent mindre energi än 
om man utgår från nya råvaror.

Papper och tidningar
Varje svensk lämnar årligen in 
närmare 18,7 kilo papper för 
återvinning. Vi kan med andra 
ord vara stolta över vårt bidrag 
till miljön. När man blandar in  
returpapper med de nya trä- 
fibrerna vid pappersproduktion  
går bara en tredjedel av energin  
åt och det blir betydligt billigare.  
Fibrerna kan återanvändas upp 
till sju gånger, därefter blir de 
biobränsle som vid förbränning 
kan ersätta både olja och kol.

Kontaktuppgifter 
Sigtuna Vatten & Renhållning AB
Postadress: 195 85 Märsta
Telefon: 08-409 251 01, e-post: info@sigtunavatten.se 
www.sigtunavatten.se

Miljö- och hälsoskyddsnämnden Tillsynsmyndighet för avfallsfrågor.  
Telefon: 08-591 260 00.

Metallförpackningar
Metallförpackningar består av 
ändlig råvara, som vi behöver 
vara rädda om. Det krävs stora 
mängder energi för att utvinna 
metall. Genom att återvinna 
exempelvis aluminiumburkar 
minskar energiförbrukningen 
vid tillverkning av nya burkar 
med 95 procent. Metall kan 
dessutom återvinnas hur 
många gånger som helst.



Kundtjänst och information: 08-409 251 01, info@sigtunavatten.se
www.sigtunavatten.se
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”Människan når aldrig nya oceaner om 

hon inte vågar lämna land ur sikte.”

Ur Första Klokboken


