Skinnskatteberg

Abonnemang Sophämtning
Du har valt abonnemang Sophämtning, vilket innebär
att du lägger matavfall och restavfall i samma kärl.
Sophämtning ger störst miljöbelastning och kostar
därför mest av de tre abonnemangen du kan välja
mellan. Du använder vanliga soppåsar som du knyter
ihop innan de slängs i det gröna kärlet som du får av
oss på VafabMiljö.

se finns information om öppettider och sorteringsanvisningar. Där hittar du också var närmaste återvinningsstation eller Återbruk finns.
Du hittar mer information om avfall i broschyren
Soptips som årligen kommer i din brevlåda.
Kom ihåg att sorterat avfall är en resurs som
kommer till stor nytta.

Övrig sortering

Miljövänligare abonnemang

Även om du har abonnemang Sophämtning är du
skyldig att sortera ut förpackningar av glas, plast,
metall och kartong. Du ska också sortera ut tidningar.
Dessa material lämnas till en återvinningsstation eller
till Återbruket. Materialet går till återvinning.
Grovavfall och farligt avfall ska alltid lämnas till
Återbruket. På VafabMiljös hemsida, www.vafabmiljo.

Vi på VafabMiljö rekommenderar i första hand abonnemang Källsortering. Detta abonnemang innebär att
matavfallet sorteras ut separat och blir till miljövänlig
biogas och biogödsel. Genom att välja detta abonnemang bidrar du till en bättre miljö nu och för framtida
generationer. Abonnemang Källsorterat kostar också
mindre än abonnemang Sophämtning.
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Mer information hittar du på VafabMiljös hemsida, www.vafabmiljo.se.
Du kan också ringa VafabMiljös kundservice på telefon 020-120 22 20
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e-post: kundservice@vafabmiljo.se hemsida: www.vafabmiljo.se www.facebook.com/VafabMiljo

Sorteringsanvisningar
Förpackningar
När du sorterar förpackningar, skölj ur dem med lite
kallt vatten. Om du har ont om plats hemma, samla
alla förpackningar i samma kasse och sortera när
du kommer till återvinningsstationen. Består förpackningarna av olika material, sortera då efter det
material som den består mest av. Lämna förpackningarna till Återbruket eller en återvinningsstation.
Det här kan du lämna:
 tidningar och returpapper
 glasförpackningar
 metallförpackningar
 pappersförpackningar
 plastförpackningar

Så här placerar du ditt kärl för avfall
 På hämtningsdagen är det viktigt att kärlet står
i direkt anslutning till sopbilens hämtningsställe,
oftast vid fastighetsgräns.
 Kärlet ska stå så att locket öppnas mot gatan.
 Ställ fram kärlet senast kl 6.00 på hämtningsdagen.
 Ställ kärlet på plan och hårdgjord yta.
 Runt och mellan kärlen ska det
vara 0,5 meters fritt utrymme från
trädgrenar och buskar eller annat
som kan störa hämtningen.Det ska
även vara 4 meters fritt utrymme
ovanför kärlen.
 Undvik lukt och andra problem
genom att sommartid ställa kärlet
i skugga.
 Du som fastighetsägare ansvarar
för rengöring av kärlet.
Tänk på oss som hämtar ditt
avfall
 Fyll inte kärlet för mycket. Det måste
gå att stänga locket helt.
 Se till att knyta ihop soppåsarna
ordentligt.
 Skotta framför och runt kärlet.
 Parkera inte bilar så att de står i
vägen för sophämtningen när vi
kommer med våra stora fordon.
Tack för att du hjälper oss
att tömma ditt avfall!

Farligt avfall
Farligt avfall
lämnas till Återbruket. Detta
avfall sorteras
efter kemiska egenskaper och tas om
hand på ett miljöriktigt sätt.
Detta är farligt avfall
Aceton, hårspray, lacknafta, städkemikalier, klister
och lim, ljuskällor, mobiltelefoner, gamla batterier,
överblivna färgburkar, gammal motorolja, m m.

Grovavfall
Grovavfall, som större saker, t ex möbler, cyklar,
kyl och frys ska lämnas på Återbruket. Materialet
går till återvinning.

Det här är osorterat avfall som läggs i det
gröna kärlet:
 dammsugarpåsar
 kuvert
 blöjor, mensskydd, tvättlappar, kondomer
 tops, bomullstussar, plåster, gasbinda
 pennor, suddgummin, tejp
 tyg, tyg- och garnspill
 disktrasor, diskborstar, stålull, disksvampar,
moppar
 kassett- och videoband, CD- och DVD-skivor
 fimpar, tobak, snus
 aska från ved och grillkol
 kattsand, hundbajs, spån från djurburar
 ljusstumpar
 proppar och säkringar
 avloppsrens
 läder och skinn
 pappersdukar, bakplåtspapper
 tandborstar och badsvampar
 korkar, tuggummin, ballonger, cykelslangar
 matavfall
Vad händer sen?
Osorterat avfall skickas till förbränning.

Läs mer på www.vafabmiljo.se eller
i Soptips!

