SORTERINGSINSTRUKTION
Kivistö, Vantaa - Automatiskt Sopsugsystem

SORTERA DITT AVFALL KORREKT
KORREKT SORTERING möjliggör en säker och effektiv återanvändning av ditt avfall. Det finns fem
inkast för hushållsavfall i sopsugsystemet. De andra avfallstyperna kan tas till återvinningsrum eller
andra platser, enligt instruktioner från HRM (Helsingforsregionens miljötjänster).
LÄS instruktionerna noggrant och behåll dem. Sortera avfallstyperna redan hemma och planera din
återvinning effektivt.

DETTA AVFALL SKA SLÄNGAS I INKASTEN
BLANDAVFALL____

MATAVFALL____

BLANDAVFALL är
ditt dagliga avfall
som är separerat
från farligt avfall
och material för
återvinning.

PAPPER________

KARTONG_______

MATAVFALL är
komposterbart
avfall från
hushållskök

PAPPERSAVFALL
KARTONGAVFALL
Här slängs
Här slängs pappnyhetsbrev,
kartonger (mjölkbroschyrer,
och juice-kartonger),
reklam post,
spannmål och kex
kataloger, mjukt
förpackningar,
T.EX: Kött, fisk,
omslag böcker,
pappersrullar
frukt, bröd och
telefon-kataloger,
kärnor,
T.EX: Blöjor,
grönsaker. Även
alla kuvert gjord
textilier, kosmetik.
äggskal,
av vitt papper,
läder,
kaffesump,
kartongförpackningar drycker, socker
papperspåsar, samt
nedsmutsade förpackningar, små
filterpåsar, hushållspapper och
och mjölpåsar, plastbelagda
kopieringspapper.
vegetabiliskt avfall från
plastföremål, glödlampor.
papperspåsar och omslagspapper,
trädgården.
äggkartonger.

KOM IHÅG: I vanliga plastpåsar är KOM IHÅG: Använd påsen avsedd KOM IHÅG: Pappret ska slängas löst
det bra att bara fylla till en tredjedel för matavfall och förslut den
i inkastet, inte i påsar eller
(1/3) och förslut påsen noggrant.
noggrant. Ju torrare matavfallet hopknutna med snöre!
är ju bättre återvinns det.
BLANDAVFALL KAN ANVÄNDAS I
EL- OCH VÄRMEPRODUKTION

PLASTFÖRPACKNINGAR

MATAVFALL KAN KOMPOSTERAS
I JORD.

AV PAPPRET TILLVERKAS NYTT
PAPPER

PLASTFÖRPACKNING
betyder en ask, ett
omslag, en påse etc. i
plast som man har
använt för att packa in
en försäljningsprodukt i.
T.EX: Tomma
livsmedelsförpackningar i plast, yoghurtbägare,
smöraskar samt förpackningar för
charkuterier, ost och färdigmat,
Tomma plastförpackningar för
tvättmedel, schampo och tvål.
Plastpåsar, Tomma plastflaskor och burkar, helst hopklämda.

KOM IHÅG: Skölj ur smutsiga
förpackningar och platta till dem. Riv KOM IHÅG: Skölj eller torka vid behov
pizzakartonger i mindre bitar så att de ur de tomma förpackningarna. Lossa
inte fastnar i sopsugsröret.
korkar och lock. Ej PVC-förpackningar
– igenkänns på märkningen 03.
AV KARTONG TILLVERKAS NYA
AV PLASFÖRPACKNINGAR
KARTONGER
TILLVERKAS NYA PLAST

DETTA AVFALLA SKA INTE SLÄNGAS I INKASTEN!
I inkasten får det inte slängas t. ex.: mattor, julgranar, kläder, hockeyklubbor, paraplyer, mappar, grenar, stekpannor, styrofoam, mikrovågsugnar,
brödrostar eller andra maskiner och inget farligt avfall.

RENOVERINGS-

GLAS

METALL

FARLIGT AVFALL

ELEKTRONIKAVFALL

T.EX: glasburkar och
flaskor, trasiga
dricksglas,
barnmatsburkar,
syltburkar,
glödlampor

T.EX: burkar, grytor
och stekpannor,
metallverktyg, tomma
färgburkar, paraplyer,
metallstänger

T.EX: lysrör, batterier,
lågenergilampor,
färger, lim, lacker,
farliga kemikalier

T.EX: TV och radio,
datorutrustning, telefoner,
kaffebryggare,
mikrovågsugnar,
dammsugare

T.EX kakel, isolering,
porslin,
golvbeläggningar,
möbler, trä, sten och
jord

T.EX: möbler,
madrasser, möbler,
hjälmar, skidor, pjäxor
och annan
sportutrustning

TA elektronikavfall till
Sortti-stationer,
stationerna hittar du på
nätet hsy.fi

TA renoveringsavfall
till Sortti-stationer,
stationerna hittar du
på nätet hsy.fi

TA till Sortti-stationer.

TA glasavfall till
glasavfallsinsamling i
återvinningsrummet.

TA metallavfall till
metallavfallsinsamling
i
återvinningsrummet.

TA till farligt avfall till
rätt insamlingsställe, du
hittar dem på nätet
hsy.fi.

AVFALL

GROVAVFALL

Ta stora kartonger till
kartongavfallsinsamling
i återvinningsrummet.

TA HAND OM INKASTET!
Matavfall och blandavfall slängs i påsar. Matavfall ska slängas i en biologiskt nedbrytbar påse, medan blandavfall kan slängas i t.ex. vanliga plastpåsar från matbutiken.
Klipp eller riv isär lakan, skyddande plast, kartong och andra liknande material för att passa luckans öppning på inkasten. Linda och knyt ihop bandliknande avfall.
Släng endast en påse åt gången i inkasten. Fasta och hårda objekt som är mer än 20cm långa kan inte transporteras av systemet, de hör hemma i återvinningsrummet.
Hårda material som sten, jord, glas och metall kan skada sopsugssystemet och ger ökat slitage. Utnyttjas systemet felaktigt leder det till högre driftskostnader!

ANVÄNDARMANUAL FÖR
SOPSUGSYSTEM
Kivistö, Vantaa - Automatiskt Sopsugsystem

BEHÅLL DENNA MANUAL!
SE TILL att alla familjemedlemmar eller anställda på kontoret har läst dessa anvisningar. Manualer och instruktionsvideor kan också hittas på
sidan: http://vantaankivisto.fi.
SE på kartan vilka avfallsinsamlingspunkter ni kan använda för matavfall, blandavfall, papper och kartong.
DU BEHÖVER en elektronisk nyckel för att öppna luckan på inkasten. För ytterligare nycklar eller att ersätta en förlorad kan du beställa nya
av bostadsrättsföreningen eller hyresvärden. Ange alltid förlorad nyckels serienummer.
SKRIV här ner dina nycklars serienummer:

_____________

_____________

_____________

_____________

GÖR SÅ HÄR:
Packa plast och blandavfall i en plastpåse upp till 20 liter och knyt ihop den. Om du använder en stor påse för
att bära dina olika avfallspåsar så se till att du slänger rätt påse i respektive inkast (blandavfall, matavfall, papper,
kartong).
1. Sortera avfallet enligt de medföljande instruktionerna. Väl sorterat avfall kan lättare återvinnas. Släng inga
felaktiga föremål i sopsugssystemet. Fel föremål kan orsaka fel och ytterligare driftskostnader.
2. Kontrollera med märkningen på varje inkast att du slänger rätt avfall i rätt inkast. För den elektroniska nyckeln
över läsare och inkastluckan öppnas. Den gröna lampan indikerar att sopsugssystemet är i drift.
3 Släng avfallet i inkastet. Om så är nödvändigt, kan avfall slängas i flera omgångar genom att stänga och öppna
inkastluckan. Avfallet får inte klämmas in i inkastet. Se till att inget avfall fastnat mellan inkast och lucka. Du kan
alltid ringa HelpDesk om du är osäker på hur man ska agera på rätt sätt.
4. Inkastluckan stängs automatiskt och avfallet kommer att falla till en lagringstank.
5. Under långfristiga störningar kan du i undantagsfall slänga organiskt avfall, papper och kartong i blandavfallsinkastet, alternativt till annan anvisad uppsamlingsplats.
6. Kontrollera att inget avfall ligger på utanför inkastet på marken.

MATAVFALL

BLOCKERA INTE INKASTET – JU TORRARE MATAVFALL, DESTO BÄTTRE ÅTERVINNING

PAPPER

BLOCKERA INTE INKASTET – SLÄNG PAPPRET LÖST, INTE I PÅSAR

KARTONG

BLOCKERA INTE INKASTET – TA STORA KARTONGER TILL ÅTERVINNINGSRUMMET.

BLANDAVFALL

BLOCKERA INTE INKASTET – LÅNGT OCH HÅRT AVFALL KAN SKADA SYSTEMET

PLASTFÖRPACKNINGAR BLOCKERA INTE INKASTET – PACKA PLASTFÖRPACKNINGAR I EN PLASTPÅSE OCH KNYT
IHÅP DEN

STOPPA ALDRIG DIN HAND ELLER NÅGON ANNAN KROPPSDEL I INKASTET!
HELPDESK
info, feedback
på vardagar kl: 8 – 18
tel. 08001 66070 (avgiftsfri)

MEDDELA fel i sopsugssystemet,
vandalism, nedskräpning, kraftiga snöfall:
24 timmars dagstjänst
tel. 08001 66071 (avgiftsfri)

YTTERLIGARE INFORMATION
sortering av avfall finns
på hemsida av Kivistös Röravfall
http://vantaankivisto.fi/asuminen

