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Nytt om sopsugen på Brunnshög 
 

Starten med att använda sopsugen på Brunnshög drar ut på tiden. Frågorna om vad som 
händer är många. Med detta brev försöker vi svara på vad som händer.  
 
I slutet av förra året upptäcktes att vatten läckte in i sopsugssystemet i Södra Brunnshög. 
Vattenmängden är tyvärr så stor att det inte är möjligt att ta systemet i drift.  
 
Sedan dess har undersökningar pågått, olika tätningar gjorts, filmning av rören under 
såväl normaltryck som under vakuum. Läckaget har trots detta inte kunnat lokaliseras. Nu 
har systemet delats upp i olika sektioner och olika tester kommer att göras för att 
utesluta olika möjligheter till fel. 
  
Vi arbetar på och hoppas så klart på en snar lösning och uppstart av vår efterlängtade 
sopsug. 
 
Återvinning och underjordiska behållare 
Tänk på att informera era boende om vikten av att återvinna. Det har visat sig att 
sorteringsgraden i Brunnshög inte är tillräckligt bra. Det betyder att det istället går till 
förbränning. Det är inte bra om vi ska hushålla med våra resurser. Förpackningsmaterial 
som plast och papper kan användas upp till 5-7 gånger. Glas och metall kan återvinnas 
hur många gånger som helst om det hålls rent som material.  
 
Idag kan de underjordiska behållarna användas för materialen returpapper, 
metallförpackningar och färgat samt ofärgat glas. De underjordiska behållarna finns på 
Neversvägen, Systemeraregatan och Programmeraregatan. 
 
I de utplacerade containrarna finns möjlighet att sortera matavfall, 
kartong/pappersförpackningar, plastförpackningar och restavfall. 
 
Vi har på vår hemsida en sorteringsguide som går att skriva ut. Det går också bra att 
kontakta oss för att få den för utdelning. 
 
Länk- återvinningsguide 
 

Tveka inte att höra av er om ni har några frågor.  
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