
Avfallsinstruktion 
Södersjukhuset

Sortera  
rätt!



Sortera och förslut rätt!

Tygsäckar med textil 
försluts med buntband. 
Säckarna finns i flera 
färger. 

Plastsäckar med plast-
återvinning försluts 
med buntband.

Plastsäckar med sopor 
och brännbart avfall 
försluts med buntband.

Sopor

Textil

Plast

Sorteringen börjar på varje avdelning. Det 
är viktigt att sorteringen görs på ett bra 
sätt och att rätt säck hamnar i rätt ned-
kast. Ingen vill ha kanyler bland tvätten 
eller metallburkar bland plasten. 

Om det blir fel är det svårt att återvinna 
avfallet och farligt för personal som tar 
hand om det i nästa led.
Förslut säckarna med textil, hushållssopor 
och plast ordentligt! 



Tänk på att sätta bunt- 
bandet minst en  
decimeter från toppen.



Var tar avfallet vägen?

Plast, hushållssopor och textilier som går via 
nedkasten hanteras av Servicegruppen i  
försörjningsbyggnaden. Fraktionerna 
hämtas för vidare transport till återvinning, 
förbränning respektive tvätt.

De fraktioner som lämnas i miljörum  
hämtas av Servicegruppen för att sedan 
gå till återvinning. Farligt samt skärande 
eller stickande avfall hanteras också av 
Servicegruppen via separata kärl.

I den nya delen av  
fastigheten finns tre 
nedkast. I den äldre  
delen finns nedkast  
för sopor och textil.



Innehållsförteckning 
 

3  Samarbete 
4 Att påverka
5  Olika roller
6  Olika skeden
9 Behovsanalys
10 Förstudie
11 Program
12 Genomförande
16 Överlämnande
19  Utvärdering 



Sortera avfallet på rätt 
sätt så minimerar du 
regionens miljöpåverkan 
och bidrar till hushåll-
ning av ändliga resurser.



Tack vare gott samarbete med er så ökar 
vi vår källsortering och återvinning.

Att sortera avfall är viktigt och ger  
resultat. Tack alla som hjälper till!

1663 
ton avfall 

1663  
ton avfall lämnade 
verksamheterna på 

Södersjukhuset 2018.



Vi förvaltar, bygger och utvecklar två miljoner kvadratmeter vårdfastigheter  
åt vår ägare Region Stockholm. Genom engagemang, innovation och samverkan 
erbjuder vi sjukvården och invånarna i länet attraktiva och hållbara vårdmiljöer.

Locum AB, Östgötagatan 12, Box 17201, 104 62 Stockholm
Växel 08-123 170 00, Kundtjänst 08-123 172 00, E-post info.locum@sll.se

locum.se
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