Ditt avfall i nya händer
Till dig som bor i lägenhet i Arboga kommun!

Kontakta VafabMiljö från 1 november om
du har frågor angående hushållsavfall
Från den 1 november 2017 lämnar Arboga kommun/Västra Mälardalens Kommunalförbund över avfallshanteringen till
VafabMiljö Kommunalförbund. I fortsättningen ansvarar
VafabMiljö för hushållsavfall, latrin och tömning av slam från
enskilda avlopp och fettavskiljare.
Hämtningar av hushållsavfall fortsätter som tidigare.
För dig som bor i lägenhet blir det ingen större skillnad.
Kontakta i första hand din fastighetsägare eller fastighetsskötare
om du har frågor kring hushållsavfallet. Du är även välkommen
att kontakta VafabMiljös Kundservice. Bruna papperspåsar för
matavfall hämtar du där du brukar hämta dem. Påshållare och
papperspåsar kan du också hämta på Återbruket.

Varför?
Genom utökat samarbete
mellan kommunerna i
Västmanland samt Enköping
och Heby kan avfallshante
ringen samordnas och
utvecklas. Därför har Arboga
kommunfullmäktige beslutat
att lämna över all avfallshan
tering, inklusive latrin och
tömning av slam från enskilda
avlopp och fettavskiljare till
VafabMiljö Kommunal
förbund.

Mer information
På hemsidan www.vafabmiljo.se hittar du information om
allt som rör avfallsverksamheten, som hur du sorterar, öppettider på Återbruket med mera. Från 1 november hittar du också
information om hushållsavfall på hemsidan, www.vafabmiljo.se/
hushall/din-kommun/arboga
Gilla oss på Facebook. Där hittar du sorteringstips, information
om nyheter på Återbruket och annat som är bra att veta.

Kontakt!
E-post: kundservice@vafabmiljo.se
Telefonnummer: 020-120 22 20
Hemsida: www.vafabmiljo.se
Postadress: VafabMiljö Kommunalförbund,
Returvägen 20, 721 37 Västerås
Facebook: www.facebook.com/VafabMiljo
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GRUPPFÖRSÄNDELSE TILL SAMTLIGA LÄGENHETER I ARBOGA KOMMUN
Avs: VafabMiljö Kommunalförbund
Returvägen 20
721 37 Västerås

Så enkelt, kontakta
VafabMiljö om ditt
hushållsavfall
från den 1 november

Från den 1 november är du som bor
och verkar i Arboga kommun
välkommen att kontakta
VafabMiljö för frågor om
avfallshantering, som
fakturor, abonnemang,
insamling och sortering
av avfall.

Telefon
020-120 22 20
E-post
kundservice@vafabmiljo.se

