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Öppettider på återvinningscentralerna 

Bunkeflo återvinningscentral 
 
Mån – Tors  08.00 – 20.00

Fre – Sön   09.00 - 15.00 
 
Norra hamnen återvinningscentral 
 
Mån – Tors  11.00 – 18.00

Fre – Sön   09.00 - 15.00

för miljön, nära dig

Nr 2 2016

Anmäl dig till Sysavs sms-tjänst som ger dig en påminnelse i  
mobilen en dag innan Farligt Avfall-bilen kommer till din stadsdel. 
Start av prenumeration kostar som ett vanligt sms.

Sms:a din stadsdels kod till 71350 (se koderna nedan)

Vill du få en påminnelse?

SMSHyllie -  sysavhyllie 
Fosie - sysavfosie 
Oxie -  sysavoxie 
V Innerstaden - sysavvastra 
Limhamn-Bunkeflo – sysavlimhamn 
Mer info: sysav.se/farligtavfallbilen

Centrum – sysavcentrum 
Kirseberg – sysavkirseberg 
S Innerstaden – sysavsodra 
Rosengård - sysavrosengard 
Husie - sysavhusie 
Burlöv - sysavburlov

Farligt Avfall-bilen 
Farligt Avfall-bilen gör en tur i mars och en i början av april. Kolla i tur- 
listan om den besöker dina kvarter. Du kan lämna till exempel olika 
kemikalier och mindre elektronikprodukter, maximalt upp till en  
mikrougns storlek.

Turlista för Farligt Avfall-bilen mars och april 2016
Tisdagen den 8 mars
Oxie Råtegelvägen/Lertegelvägen fd bussvändplats  16.30  – 17.15
Husie Topplocksgatan 10, återvinningsstationen ICA Maxi  17.45 – 18.30
Möllevångstorget Södra innerstaden    19.00 – 19.45
 
Torsdagen den 7 april
Djupadal Coop Konsum, Viarpsvägen 29, återvinningsstationen  16.30 – 17.15
Fosie Eriksfältsgatan 28, Aurahallens p-plats   17.45 – 18.30

Påsk 09.00 - 15.00 
 
Långfredag

Påskafton

Påskdagen

Annandag påsk



för miljön, nära dig

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.se3041 0140
TRYCKSAK
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Kom till oss på påsklovet
Guidade visningar på Kretseum tisdagen den 22 mars. 

Från 12 år — anmälan på kretseum.se

Kretseum är VA SYDs pedagogiska verksamhet  
och kunskapscentrum för hållbarhetsfrågor.  

Endast förpackningar till 
återvinningsstationerna
Tänk på att det endast är förpackningar av plast, papper, metall och 
glas samt tidningar som du får lämna i de gröna metallbehållarna 
på återvinningsstationerna. Grovavfall, som trasiga möbler, mattor 
och sängar lämnar du istället på de bemannade återvinnings- 
centralerna i Bunkeflo eller Norra hamnen.

Vårstäda i förrådet
Om du har saker du vill bli av med efter vårstädningen finns det 
flera möjligheter.

På återvinningscentralerna i Bunkeflo och Norra hamnen finns det 
en loppishörna där du kan skänka användbara gamla grejor. Här kan 
du också kasta trasiga saker du vill bli av med. Har du tid och lite 
tålamod kan du tjäna en slant på dina gamla grejor. Sälj på Blocket 
eller loppis, lämna kläder till second-hand affärer eller lämna i 
hjälporganisationernas textilbehållare.
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för miljön, nära dig

Kom till oss på påsklovet
Guidade visningar på Kretseum tisdagen den 22 mars. 

Från 12 år — anmälan på kretseum.se

Kretseum är VA SYDs pedagogiska verksamhet  
och kunskapscentrum för hållbarhetsfrågor.  Ska du renovera?  

Besök Malmö Återbyggdepå 
På Spikgatan 3 i Mellersta hamnen i Malmö ligger Malmö  
Återbyggdepå. 

Här kan du köpa begagnat byggmaterial som fått nytt liv. Det finns 
ett stort urval av både återanvänt tegel, spröjsade fönster, spegel-
dörrar, beslag och badrumsporslin i olika färger. Malmö återbygg-
depå är ett samarbete mellan Sysav och Malmö stad.

Öppettider och mer information: www.malmoabd.se

Skaffa eget  
trädgårdskärl
Trädgårdssäsongen närmar sig och det är bekvämt och praktiskt 
att ha ett eget trädgårdskärl. Kontakta Kundservice för att skaffa 
ett abonnemang. Årskostnaden för till exempel ett 190 liters kärl 
är 710 kr, en engångsavgift för kärlleverans på 90 kr tillkommer.

Vad får jag lägga i trädgårdskärlet?
I kärlet lägger du löv, gräs, fallfrukt, egenodlade grönsaker, kvistar 
och grenar.  Stockar, stenar och jord kör du till återvinningscentra-
len. Tänk på att det ska gå att stänga locket och rulla kärlet utan 
problem.

Vad händer sen?
Senast 06.30 på tömningsdagen ska kärlet vara synligt placerat vid 
vägen där sopbilen kan stanna. Trädgårdsavfallet lämnas till Sysav 
som komposterar det. Efter tre år är trädgårdsavfallet omvandlat 
till fin jord som du kan köpa på återvinningscentralen.
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