INFORMATION

Tömningsschema för hushållsavfall

Tänk på att!

Tömning sker i två och fyraveckorscykler som tidigare men nu kan
du få tömt på annan dag i veckan samt kanske få byta från
jämn till udda vecka eller vice versa.

I kärlet för matavfall är det
viktigt att endast matavfall
slängs, avfallet ska vara
förpackat i en papperspåse.

Anledningen är en mera miljövänlig ruttplanering där mindre
kilometer behöver köras för att tömma alla kärl i kommunen. Därav
försvinner områdesindelningen och det blir ett mera detaljerat
tömningsschema.
Sök i listorna sid 1-4 efter din gata/område för att se om du
har tömning jämn eller udda vecka samt vilken veckodag.

Nyhet! Vi inför tvåfackssopbil
Vid tömning av restavfall var fjärde vecka kommer också tömning av
matavfall att ske, nu i en tvåfackssopbil.
VID FÖRSTA TÖMNING ENLIGT NYA SCHEMAT STÄLL UT
BÅDE RESTAVFALL OCH MATAVFALSKÄRLET
Första tömningen enligt nya schemat kan vara enbart matavfall,
enbart restavfall eller både mat och restavfall. Därav uppmaningen att
ställa fram båda kärlen vid första tömning.

Hur du hanterar kärlen
Tömning sker från kl 06:30. Kärlet skall vara placerat så tömning lätt
kan utföras med fast uppställningsplats för kärlet inom fordonets
räckvidd, måste du själv rulla ut kärlet till gatan/vägkanten vid varje
tömningstillfälle (max 1,0 meter från tömningsbilens stopplats, samt
minst 0,8 meter fritt runt kärlet) Det skall även vara fritt ovanför
kärlet, eftersom det går ut en robotarm från fordonet som griper,
lyfter, tömmer och ställer tillbaks kärlet på plats.
Kärlet skall vara rättvänt(öppningen vänd mot
gatan/vägen) Vägen skall vara körbar för tung
lastbil, och vändplan ska finnas om det behövs.
Vägar skall hållas fria från träd och sly så att
tömningsfordonet har möjlighet att köra utan att
speglar och bil skadas. Vintertid ska det vara plogat
och grusat fram till kärlen.

Kontakt & mer information

Under vinterperioden är det
viktigt att inte avfallet är
fastfruset då ni ställer ut
kärlet.

Sommar!
Sommarperioden vecka 22-34
sker tömning
av matavfall
varje vecka i
tätorterna
Kil, Fagerås
och
Högboda.

Fritidshus
Fritidshusabonnemangens
period är mellan 1/6 -30/9.
Tömning sker aktuella veckor
enligt detta schema.

Helgdagar
Ändring av tömningsdag p.g.a
helgdag annonseras i
lokalpress.

Du når oss enklast via kahab@kils-avfallshantering.se eller genom att ringa
Kundtjänst på 0554 -19 227

Kontakt & mer information

Du når oss enklast via keab@kils-energi.se eller genom att ringa
Niklas Enesten, marknadsansvarig, på 0554 -19 335

