VILL DU VARA MED OCH
SPARA 1 MILJON KRONOR?

UNDVIK FASTFRUSET
MATAVFALL

Tillsammans kan vi spara en miljon genom att sortera bättre. I Kils

Om möjligt, ställ ut påsen att

kommun förbränns 2018 ca 2360 ton insamlat avfall från hushåll och

frysa till innan den läggs i

återvinningscentral. Av dessa ton är cirka 60 procent felsorterat!

kärlet (sätt en hink ovanpå för

Detta tillsammans motsvarar 1 miljon kronor i onödiga kostnader.

att inte locka fåglar).

Tidningar och förpackningar skall inte brännas utan bli nya tidningar

Stäng igen påsen ordentligt så

och förpackningar.

att matavfallet inte ramlar ut i

Sorterar vi tillsammans rätt har vi potential att sänka avfallstaxan i

kärlet och fryser fast.

Kil vilket gynnar alla och miljön.

Förvara alltid påsen i pås-

Bli en hjälte, sortera!

hållaren, då kan luft cirkulera
runt påsen vilket hjälper till att
hålla den torr.

SOPTÖMNING UNDER JUL- OCH NYÅRSVECKORNA
Ingen tömning på julafton, juldagen, nyårsafton och nyårsdagen.
Soporna som skulle hämtas dessa dagar hämtas enligt nedan. Ställ ut
din tunna senast 06.00 på tömningsdagen.
•

23 dec samt julafton hämtas söndag 22/12

•

Juldagen hämtas måndag 23/12

•

30 dec samt nyårsafton hämtas söndag 29/12

•

Nyårsdagen hämtas måndag 30/12

Lägg lite hushållspapper i
botten av påsen och blanda
matavfallet med använt
hushållspapper.
Torrskala grönsaker direkt ner
i påsen och låt blött matavfall
rinna av i diskhon eller i ett
durkslag.

VA-TAXAN 2020
FÖRÄNDRADE ÖPPETTIDER UNDER JUL OCH NYÅR
PÅ ÅTERVINNINGSCENTRALEN

Från och med 1 januari 2020

24/12 – 26/12 stängt

avlopp med 4 % och taxan för

höjs taxan för vatten och

31/12 – 1/1 stängt

slamsugning höjs med 17,5 %.

6/1 stängt

Taxorna är antagna av

Övriga dagar håller vi öppet som vanligt.

kommunfullmäktige

Vid frågor om sortering av avfall är du välkommen att ringa
0554-19279.
Mer information finns på www.kils-avfallshantering.se

Kontakt och mer information:
Du når oss enklast via kahab@kils-avfallshantering.se eller genom att ringa
kundtjänst 0554-191 22 må-fre kl. 08.00-16.00

2019-10-31. Läs mer på
www.kil.se under Boende,
miljö & trafik - Vatten och
Avlopp.

SJÄLVAVLÄSNINGSKORT FÖR KOMMUNALT
VATTEN/AVLOPP
Du som har kommunalt vatten/avlopp får ett självavläsningskort per
brev utskickat under början av året för att du ska läsa av din
vattenmätare. Rapportera in avläsningen enligt anvisningarna på
självavläsningskortet. Det är viktigt att lämna avläsning varje år för
att du ska bli rätt fakturerad.

SORTERA JULENS AVFALL
Julklappspapper och kartong sorteras som pappersförpackningar.
Presentsnören lägger du i dina hushållssopor.
Äkta julgranar slänger du vid skylten för ris på återvinningscentralen.
Plastgranar ska slängas i metallskrot eftersom stammen är av metall.
El-artiklar lägger du i hemelektronik på återvinningscentralen.
Wellpapp ska slängas i containern för wellpapp och inte i brännbart.

AVLÄMNING AV MATERIAL VID ÅVC
Har du skrymmande och tungt avfall ber vi dig att dela upp avfallet i
delar så att du kan lossa materialet själv. Personal skall endast i
undantagsfall hjälpa till med lossning av avfall från privatpersoner.
Det beror på att dels att vi inte skall ha tung trafik på
återvinningscentralen under öppettider och att det kan leda till
ansvarsfrågor om människa eller egendom kommer till skada vid
lossning. Personalens uppdrag är att hjälpa kommuninvånaren
att sortera. Ta alltid kontakt med vår personal vid
avlämnande av asbest och eternit och se till att
materialet inplastat.

ÅTERBRUKET
Mellan 2019-11-25 och 2020-01-07 tar inte Återbruket emot varor i
containern på Återvinningscentralen på Lersätter. För frågor
kontakta Återbruket, kil.se/aterbruket

Kontakt och mer information:
Du når oss enklast via kahab@kils-avfallshantering.se eller genom att ringa
kundtjänst 0554-191 22 må-fre kl. 08.00-16.00

