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Aktuellt om avfall 
och återvinning i Täby

Det har nu gått tre år sedan 
matavfallsinsamlingen startade 
i Täby och 37 % av hushållen 
lägger nu kaffesump, bananskal 
och annat matavfall i bruna 
papperspåsar. 

De insamlade mängderna ökar 
stadigt och under 2017 blev 
täbybornas matrester biogas 
som kan ta en personbil 40 varv 
runt jorden Det har också blivit 
biogödsel som räcker till att odla 
havre till 4,8 miljoner portioner 
gröt. Gröna Linjen, matavfall-
sinsamling från verksamheter, 
fortsätter att öka och under 2017 
började 11 stycken nya verksam-
heter att matsortera.

Sverige har ett nationellt mål om 
insamlade mängder matavfall; 
minst 50 % av matavfall från 

hushåll storkök, butiker och 
verksamheter ska sorteras ut 
och behandlas biologiskt så att 
växtnäring kan tas till vara. I 
Täby har vi en bra bit kvar till att 
nå målet. 
Är du ännu inte med och vill 
sortera ut till matavfall, anmäl 
dig på taby.se/matavfall. Bor du 
i flerbostdshus tar du kontakt 
med din styrelse. 

Aktuellt för dig som sorterar: I 
mars/april sker utdelning av 
påsar för dig som bor i villa. 
Får du för många påsar kan du 
lämna tillbaka dem genom att 
lägga den inplastade bunten på 
sopkärlet inför tömning. Då tar 
Ragn-Sells den. Flerbostadshus 
som behöver fler påsar utser en 
kontaktperson som kontaktar 
Ragn-Sells och beställer fler. 

Se hämtdagarna 
via Mina sidor
Mina sidor är en tjänst där du  
kan logga in och se vilken hämt-
dag som gäller för din adress, 
anmäla en reklamation som till 
exempel utebliven hämtning 
eller se årskostnaden för ditt 
abonnemnag. 

Tjänsten är under uppbygg-
nad och målet är att du ska 
kunna sköta fler ärenden som 
till exempel beställa hämtning 
av trädgårdsavfall längre fram. 

För att logga in behöver du 
ditt kundnummer och ditt per-
sonnunmmer behöver finnas i 
kundregistret. 

Fungerar inte inloggningen 
kontaktar du Ragn-Sells kund-
tjänst på telefon 010-723 10 00. 
Du hittar länken till Mina sidor 
på taby.se/avfall.

Tack till alla
matsorterare!

ENFAMILJSHUS

Trädgårdsavfall
Från april till och med novem-
ber ingår tre hämtningar av 
trädgårdsavfall för dig som 
bor i villa. Avfallet ska ligga i 
komposterbara säckar, säckar 
med plastad insida hämtas ej. 
Max 20 kollin per gång och 
max 15 kilo per säck.
Du som har mycket träd-
gårdsavfall kan beställa regel-
bunden hämtning. Hämtning 
sker i ett 370 liters kärl och 
töms 16 gånger från april till 
och med början av november. 
Hämtnignen kostar 512 kro-
nor inkl. kärlhyra och moms. 
Kontakta Ragn-Sells för abon-
nemang och hämttider eller 
om du vill boka hämtning av 
säckar. 

Vill du sortera i 
ditt soprum?
I många flerbostadshus finns det 
sortering i soprummet för för-
packningar; glas, metall, papp- 
och plastförpackningar och 
tidningar. Det kallas FNI och 
betyder fastighetsnära insam-
ling. Det upplevs ofta som en bra 
service av de boende samt kan 
hjälpa till att minska kostnaden 
för sophanteringen. 

I dagsläget ansvarar Förpack-
nings- och tidningsinsamlingen 
för insamling av förpackningar 
i Sverige, inte kommunen, och 
du som fastighetsägare tecknar 
avtal med valfri entreprenör.

Om din förening är intresse-
rad av att starta med FNI kan 
ni läsa mer om det samt göra en 
intresseanmälan på fni.nu.  

En kamp mot 
matsvinnet
När Matsalskampen gick av 
stapeln i november 2017 var åtta 
Täbyskolor med i den spännane 
tävlingen om vilken skola som 
slängde minst mat under två 
veckor. 

Syftet med 
matsalskam-
pen, som 
arrangeras av 
SÖRAB till-
sammans med 
nio ägarkommuner, är att öka 
kunskapen och engagemanget 
kring miljöfrågor, avfallsmi-
nimering och framförallt att 
matsvinnet måste minska. En av 
skolorna, Löttingelundsskolan, 
kämpade på väl och hade 6,23 
gram matavfall per elev och dag. 
Bra jobbat! 

FLERFAMILJSHUS FÖRETAG
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Kontakt
Ragn-Sells kommunpartner AB
faktura och sopbeställningar
Kundtjänst: 010-723 10 00
e-post: taby@ragnsells.com

TÅV AB
tidningshämtning i villa
Tel: 0739-10 48 00
e-post: info@tavab.se

Täby kommun
övriga frågor
Tel: 08-555 590 00
taby.se

Soporna undersöks
Under våren 2018 undersöks 
innehållet i våra sopor som häm-
tas från villor och flerbostadshus. 

Detta görs regelbundet för att 
se hur insamlingssystem och 
information fungerar i Täby 
tillsammans med övriga åtta 
SÖRAB-kommuner.  
Ett av våra tuffaste mål är att vi 
inte ska ha något farligt avfall i 

soporna. 2016 bestod täbybor-
nas soppåse av 0,32 procent 
småelektronik, batterier och 
ljuskällor. Omräknat för alla 
SÖRAB-kommuner innbar det  
att 19 ton farligt avfall,som ska 
sorteras ut till återvinning, istäl-
let gick till förbränning. 
Återkoppling på resultatet från 
årets plockanalys kommer att 
presenteras efter sommaren. 

För flerbostadshus finns 
möjligheten att få hämt-
ning av elektronikavfall 
i särskilda behållare en 
gång per månad. Hämtning-
en kommer även i fortsättningen 
finnas som en tjänst men tjäns-

ten kommer att erbjudas 
mot en avgift. Mer infor-
mation kommer att skickas 
ut till föreningar som idag 

har hämtningen under våren. 
Ta kontakt med avfallsenheten 
om ni har frågor. 

Tack för alla 
julgranar!
I januari samlade vi in över 6 000 
julgranar (31,6 ton) hemma hos 
invånare i Täby. Granarna kör-
des till återvinning där energin 
från förbränningen omvandla-
des till värme och el.

En gran kan ge el som räcker 
att köra fyra fulla tvättmaskiner. 
Några hundra granar kan driva 
en kyl och frys i ett år. Om alla 
kasserade granar i landet eldad-
es i värmeverk skulle det kunna 
värma 1 200 villor under ett år. 

Förändring vid hämtning av elavfall

brf:er/samfälligheter i 
Täby är med och 

sorterar ut sitt matav-
fall. Tack till alla er! Mobila 

återvinnings-
central
Till den mobila återvinnings-
centralen kan privatpersoner 
lämna i stort sett det du kan 
lämna på Hagby med vissa 
undantag som trädgårdsav-
fall, tryckimpregnerat trä och 
asbest.

Den mobila ÅVCn har skyl-
tade behållare för olika typer 
av material och det finns 
personal som kan hjälpa dig 
med sorteringen. En kemist 
finns alltid på plats för att ta 
emot ditt farliga avfall.

VÅRENS SCHEMA
Lördag 24 mars:
Åkerbyvägen 106 (vändplan)  
kl. 9.00-11.00
Täby Kyrkby (parkering  
vid Skolhagenskolan)  
kl. 14.00-16.00

Söndag 25 mars:
Näsbypark (parkering  
vid Näsbyparksskolan)  
kl. 11.00-14.00

Den mobila återvinnings- 
centralen finns även på olika 
platser runt om i kommunen 
varannan vecka. 
Schemat hittar du på 
taby.se/ mobil-atervinning

Visste du att:
 En personbil kan köra tre kilome-
ter på en påse matavfall.

Matavfall från 3 000 personer 
räcker för att köra en stadsbuss i 
ett år.




