Nyhetsbrev nummer 1-Mars 2019
Fr om 1 januari 2019 har Vatten-/avlopps-taxan höjts med 6 procent.
Antagen av kommunfullmäktige 2018-11-22, § 140. Läs mer om taxan på
www.kil.se, Boende,miljö & trafik, Vatten och avlopp, VA-TAXA gäller från
2019-01-01
Viktigt! Att du läser av din vattenmätare och rapporterar in avläsningen till
oss via telefon 0554-191 22 eller kahab@kils-avfallshantering.se 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.

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!
Mer information finns på baksidan av detta blad!
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Vad lägger du i matavfallspåsen?
Plast, kattsand, fimpar och förpackningar – det hör inte hemma bland
matavfallet. Men så ser det ofta ut, inte minst i Kil, där bara 86 procent av det
som hamnar i matavfallet är just matavfall.
Det du inte vill äta innehåller fortfarande mycket näring som kan användas som biogödsel
till åkermark – ett klimatsmart alternativ till importerad mineralgödsel – och bränsle i
form av biogas. Men bara om det är rent.

Statistik över Värmlands kommuner
med matavfallsinsamling 2018
Kommun

Kvalitet på
matavfall
(renhet i %)

Bild från plockanalys i Kil 2018. Bilden
visar vad kommuninvånarna slänger i
matavfallet.

Kil kan bli bättre
Som det ser ut nu sticker Kil ut bland de
kommuner i Värmland som återvinner
matavfall. Bara 86 procent av innehållet
i påsarna/kärlen för matavfall är rent
matavfall. Resten är allt från plastpåsar
och blöjor till tomma kaviartuber,
fimpar och kattsand.
Plast förstör

Karlstad

97

Arvika

95

Filipstad

95

Kil

86

Lätt att göra rätt
Är du osäker på vad hur du ska sortera
ditt avfall? Läs gärna vår lathund. På
Kils avfallshanterings hemsida kilsavfallshantering.se.
Du kan också ladda ner appen
”Källsortera”, utgiven av SUEZ, där du
hittar appar i din mobil.
Fler tips och fakta hittar du på Avfall
Sveriges sida gordetintesvarare.se
Har du frågor?

Plast och liknade material fastnar i
maskinerna på rötningsanläggningarna
och orsakar stopp och andra problem. I
förlängningen får det både ekonomiska
och miljömässiga konsekvenser. För dig
som kund kan det på sikt leda till att
höjda avgifter.

Kontakta oss gärna på 0554-191 22 eller
kahab@kils-avfallshantering.se
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