MATAVFALL

Exempel på invasiva växter är

Mycket viktigt att endast matavfall och den bruna papperspåsen

blomsterlupin, jätteloka och

slängs i matavfallskärlet. Allt annat gör matavfallet odugligt att göra

jättebalsamin. Läs mer om

biogas av, samt att restprodukten, rötrest, inte går att sprida på

vilka växter det gäller på

åkermark. Rötrest är en mycket viktig näringskälla, som bland annat

Naturvårdsverkets hemsida.

innehåller fosfor. Felsorterat matavfall skapar merkostnader.

Ni kan även ringa vår personal

Miljönyttan uteblir helt och hållet.

på ÅVC:n på 0554-192 79.

Nytt för i år: Behöver du nya påsar, kläm fast en påse i
matavfallskärlets lock. Då får du nya påsar när vi tömmer nästa gång.
Du kan även hämta matavfallspåsar vid vår återvinningscentral.

MATAVFALLETS 1,2,3

ELDA INTE UPP
DINA PENGAR!
Om alla sorterade ut sina
tidningar och förpackningar
och inte slängde en hel del i
soptunnan (615 ton/år i Kil)
skulle vi tillsammans spara
600 000 kr/år.
Du har redan betalat för
förpackningen och tidningen,
återvinning ingår i priset. På
ÅVC kostar det lika mycket

MATAVFALLETS RÄTT OCH FEL

med det som slängs där.
Tillsammans 1,2 miljoner
kr/år. Det är du som
abonnent som betalar detta,
helt i onödan.
Vi kan hjälpas åt att göra
bättre saker för de pengarna.

INVASIVA VÄXTER
Naturvårdsverket rekommenderar förbränning som lämpligaste
metod att hantera växter av invasiva främmande arter för att
oskadliggöra dem och hindra spridning av frön och växtdelar.

Kontakt och mer information:
Du når oss enklast via kahab@kils-avfallshantering.se eller genom att ringa
kundtjänst 0554-191 22 må-fre kl. 08.00-14.30

NYA ÅTERVINNINGSCENTRALEN,
INVIGNING LÖRDAG 8 MAJ!
Den 8 maj öppnar vi vår ny-/ombyggda återvinningscentral, som
innehåller en rad nyheter och möjligheter.
Det första du kommer att märka är en infartsbom, både till Gärdet
(trädgårdsavfall) och till återvinningscentralen. Här loggar du in med
ditt körkort för att öppna bommen. Företagare kommer att få ett
företagskort för inloggning.
De två andra stora nyheterna är att du inte kommer att hitta någon
plats att slänga ”brännbart” samt att vi inte kommer att ta emot avfall
i sopsäck. Sopsäckar innehåller ofta lite ”gott å blandat”.
Varför gör vi detta? Svaret är enkelt. Vi ska inte elda upp material
som går att återvinna eller återbruka. Det är resursslöseri och kostar
dessutom mycket pengar.
En annan stor nyhet är vår nya app som kommer, Mitt Kil, där det
finns en rad nyttigheter. Bl.a en avancerad sorteringshjälp. Du skriver
in vad du har för avfall i appen, sedan talar den om i vilken ordning
du skall lägga det på släpkärran, så ligger det i rätt ordning när du
kommer hit. Fiffigt tycker vi.
Framåt hösten kommer man också att kunna få tillträde till ÅVC
mellan 07:00 till 21:00 alla dagar på året, om man gått en kurs och en
säkerhetsgenomgång. Mer information kommer om detta.
För mer information, se på vår hemsida www.kils-avfallshantering.se
Vi vill passa på att tipsa om sopskolan som finns där. Där får du veta
hur den nya ÅVC:n fungerar. Välkommen!

ÖPPETTIDER ÅTERVINNINGS-CENTRALEN
Måndag kl. 07.00-19:00
Tisdag - fredag kl. 07.00-15.30
Lördag kl. 09.00-14.00
Vissa röda dagar och helgdagar gäller andra öppettider. 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. 08.00-14.30

