
VATTEN & AVLOPP 
Visste du att några av de äldsta 
ledningarna i vårt ledningsnät 
närmar sig en ålder av 80 år? 

Samtidigt som nya projekt planeras och genomförs 
arbetar vi ständigt med att underhålla och förnya 
befintliga ledningar. Det gör vi för att säkerställa en 
fortsatt god leverans av dricksvatten och rening av 
spillvatten till de som är anslutna till det kom mu
nala ledningsnätet. Det handlar helt enkelt om att 
byta ut gamla ledningar som legat länge i marken. 
Under 2022 har Västra Kvartersgatan och delar av 
Grimsåker i Malung fått nya ledningar. Vi har även 
förnyat ledningar i samband med ombyggnationen 
av riksväg 66 vid Sixten Jernbergs museét samt en 
sträcka vid polishuset i Sälen.

Alla våra arbeten gör vi för att trygga framtidens 
dricksvattenförsörjning och avloppshantering.

Testa dina sorteringskunskaper!
Det är inte alltid lätt att veta hur allt ska sorteras. Genom 
att sortera rätt kan vi säkerställa att avfall tas omhand på 
ett bra sätt genom återbruk, återvinning, energiåtervinning 
eller annan hantering. Farliga ämnen kan tas om hand på 
ett säkert sätt och vi spar på våra naturresurser. En stor 
del av det vi slänger kan komma till nytta om vi gör rätt 
från början. Testa dina återvinningskunskaper här!

Dra streck mellan avfallet och hur du tror att det ska 
sorteras.
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1. Frigolit METALLFÖRPACKNING

2. Marschaller DEPONI

3. Cellofan PLASTFÖRPACKNING

4. Kuvert DEPONI

5. Nagellack PLASTFÖRPACKNING

6. Kattsand av lera FARLIGT AVFALL 

7. Aska RESTAVFALL

Nya taxor 2023
Den 19 december 2022 beslutade kommunfullmäktige om 
nya taxor för 2023. VAtaxan höjs med 10 procent och avfalls
taxan, som är konstruerad för att styra mot mer sortering 
och bättre miljö, höjs med i snitt   10 procent. De nya taxorna 
gäller från den 1 januari 2023. Läs mer på vamas.se

ÄR DU VÅR NYA KOLLEGA?

Gillar du att köra lastbil, uppskattar ordning och reda och 
brinner för återvinning? 

Vi söker just nu fordonsförare/återvinningsarbetare till  
Återvinningstjänster. I tjänsten får du arbeta brett med  
avfall och återvinning. Läs mer om tjänsten på vamas.se

Ta emot dina fakturor  
direkt i din internetbank, 

via e-post eller i Kivra!

E-faktura
Efaktura innebär att du får din faktura 
direkt till din internetbank. Samtidigt som 
du sparar på miljön, under lättar du även 
för dig själv då alla uppgifter från fakturan 
redan är registrerade. Ansök om Efaktura 
i din internetbank. 

E-postfaktura
Epostfaktura innebär att du får fakturan till 
din epostadress som en PDF i stället för 
hem i postlådan. Kontakta vår kundservice 
så hjälper vi dig. 

Kivra
Är du ansluten till Kivra skickas din faktura 
dit. Detta är inget du behöver anmäla 
utan det sköts automatiskt om du har en 
aktiv anslutning till Kivra.

AVFALL & ÅTERVINNING

De rätta svaren hittar du på vamas.se
Ett billigt, säkert 
och miljövänligt 
sätt för dig att 

ta emot fakturor 


