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Extra nyhetsbrev nummer 4-2018
KOMMUNALT VATTEN/AVLOPP = SJÄLVAVLÄSNINGSKORT
Du som har kommunalt vatten/avlopp får ett självavläsningskort per brev
utskickat för att du ska läsa av din vattenmätare för år 2019. Rapportera in
avläsningen enligt anvisningarna på självavläsningskortet.
Viktigt! Att lämna avläsning varje år för att du ska bli rätt fakturerad.

Sophämtning
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 knutna
påsar. Matavfallet skall endast läggas i papperspåsarna som vi delar ut.
Ställ alltid ut kärlet/kärlen kvällen innan tömningsdag. Suez börjar tömma kl. 06:00.
Sophämtning jul
Ordinarie tömningsdag vecka 52:
Måndag 24/12 töms på Söndag 23/12
Tisdag 25/12 töms på Onsdag 26/12 och del av Torsdag 27/12
Onsdag 26/12 töms del av Torsdag 27/12 och del av Fredag 28/12
Torsdag 27/12 töms del av Torsdag 27/12 och Fredag 28/12
Fredag 28/12 töms del av Torsdag 27/12 och Fredag 28/12
Sophämtning nyår
Ordinarie tömningsdag vecka 1:
Måndag 31/12 töms på Söndag 30/12
Tisdag 1/1 töms Måndag 31/12
Onsdag 2/1, Torsdag 3/1, Fredag 4/1 töms enligt schema

Mer information på baksidan av detta blad!

TIPS FÖR ATT UNDVIKA FASTFRUSET MATAVFALL
Vintertid kan det hända att påsarna med matavfall som du lägger i ditt kärl fryser fast.
Här kommer några tips för att undvika fastfrysning så att sopbilen kan tömma hela ditt
kärl:

. OBS! Endast papperspåsar ska användas till matavfallet
. Låt matavfallet rinna av i vasken ordentligt innan du lägger det i papperspåsen
. Använd två papperspåsar om matavfallet är mycket vått
. Låt påsen ligga i en hink utomhus och frysa till en stund innan påsen läggs i kärlet
. Håll kärlet rent och torrt – det minskar risken för fastfrysning
. Lösgör påsarna i kärlet innan tömning för att påsarna lättare följer med vid tömningen
. OBS! Lägg inte trädgårdsavfall i matavfallskärlet
. Tack för din hjälp!

SORTERA JULENS AVFALL
Julklappspapper och kartong sorteras som pappersförpackningar
Presentsnören lägger du i dina hushållssopor
Julgranen kan du lämna på Återvinningscentralen
El-artiklar som inte fungerar lägger du i hemelektronik på Återvinningscentralen

Vi önskar våra kunder
God Jul & Gott Nytt År!
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