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SLÄNGER DU MATAVFALLET I PAPPERS- ELLER PLASTPÅSE?
Du som slänger ditt matavfall i den bruna papperspåsen bidrar till en bättre miljö tack
vare ett fiffigt kretslopp. Vi använder nämligen påsen och dess innehåll till att göra
biogas. Det som blir över, rötresterna, kan användas som gödsel på åkrar.
Tyvärr slänger många matavfallet i plastpåsar istället. Plast förstör rötningsprocessen för
biogas och det går inte heller att använda rötresterna som gödsel på åkrar. Vi tvingas då
skicka det till förbränning istället. Det blir dyrare både för miljö och vår gemensamma
plånbok. Just nu är det så mycket plastpåsar i matavfallet från Kil att det går till
förbränning istället för att bli biogas. Jättetråkigt!!
Snälla, använd den bruna papperspåsen när du slänger ditt matavfall.
Tack på förhand!

SOPHÄMTNING MED NY ENTREPRENÖR
Sophämtningen i Kil har var ett omdebatterat ämne under våren i samband med ny
entreprenör. Det var en del problem, det känner vi till.
Vad som kan vara bra att veta är att under veckorna 22-25 gjordes det c:a 13 800 st
sophämtningar i Kils kommun. Av dessa blev 0,88 promille fel, det är 120 st hämtningar.
VILLOR/FRITIDSHUS:
Matavfallet töms varannan vecka.
Brännbart töms var fjärde vecka.
OBS! Inga lösa sopor för brännbart skall läggas i kärlen – soporna ska ligga i hopknutna
påsar.
Ställ alltid ut kärl/kärlen kvällen innan tömningsdag.
Suez börjar tömma kl. 06:00.
MATAVFALLSPÅSAR 2018:
Vi delar ut nya papperspåsar under september 2018 (2 förpackningar = 160 st).

ÖPPETTIDER ÅTERVINNINGSCENTRALEN
ORDINARIE ÖPPETTIDER
Måndagar (helgfria) 07.00-19.00.
Tisdagar-fredagar 07.00-15.30, lördagar 09.00-14.00, söndagar stängt.
NYTT! EXTRA ÖPPETTIDER FRÅN 1 OKTOBER 2018:
Måndagar (helgfri) har återvinningscentralen Lersätter kvällsöppet till kl. 19:00.
Det gäller numera hela året.
Välkomna!

KOMMUNALT VATTEN/AVLOPP
Viktigt att rapportera in avläsningen av din vattenmätare (kallvatten) för 2018.
Avläsningen ligger till grund för att du ska bli rätt fakturerad.
Du är välkommen att ringa vår kundtjänst 0554-191 22 och lämna avläst ställning eller
maila oss.
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