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AVFALL & ÅTERVINNING
Uppmärkning av kärl fortsä�er i norra kommundelen
Under våren kommer vi a� påbörja ID-märkning av
avfallskärl hos kunder som äger fas�gheter norr om
Malungsfors. Arbetet påbörjas den 19 april och
beräknas vara klart i september. Berörda kunder får
brev hem i god �d innan uppmärkningen med
informa�on om när uppmärkningen kommer a� ske
och vad man som kund behöver göra.

Stora Biltvä�arhelgen 24-25 april
Varje vår sker många biltvä�ar direkt på gården
eller på gatan. Olja, gi�iga tungmetaller och asfaltsrester rinner då rakt ut i våra sjöar och va�endrag,
ämnen som är svåra för naturen a� bryta ner och
är skadliga för både människa och miljö.

Trädgårdsavfall

Ris & kvistar

Exempel på vad
du kan lämna �ll
trädgårdsavfall

Exempel på vad du
kan lämna �ll ris &
kvistar
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Löv
Gräsklipp
Ogräs
Fallfrukt
Blommor
Rester från
egenodlade
grönsaker

Ris
Kvistar
Julgranar
Grenar
Grövre ris

För a� slamtöming ska kunna u�öras så
smidigt som möjligt ber vi dig tänka på
följande saker inför tömnings�llfället:
•

Röj ordentligt ända fram �ll brunnen/
tanken.

•

Markera gärna brunnen/tanken med
vimpel eller pinne.

•

Lossa mu�rar som rostat fast och lås
upp eventuella kä�ngar över brunnslocket.

•

Locket skall vara fri� från saker, �ll
exempel blomkrukor.

•

Slambilen är stor och tung. Vägen �ll
fas�gheten måste vara fri från buskar,
träd och klara av fordon upp �ll 25
ton.

•

Slambilen behöver 4 meter i bredd,
4,5 meter i höjd och en hinderfri väg.
Den behöver också kunna komma
nära anläggningen, helst inom 20
meter.
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Under 2020 u�örde vi märkning av avfallskärl i södra
kommundelen där mer än 90 % av alla kärl kunde
märkas upp vid första �llfället. Våra kunder har varit
hjälpsamma och underlä�at arbetet för oss.
Det tackar vi för!

Det våras för mobil insamling!
Under våren kommer vår lastbil
och samlar upp avfall på e�
antal platser runtom i
kommunen. Håll utkik i
kommande Malungsblad för
datum och �d.
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Vamas on tour
IN

Under Stora Biltvä�arhelgen uppmanar vi ﬂer a�
tvä�a sina bilar på en biltvä� där smutsva�net
från oljor och gi�par�klar separeras och leds �ll
avloppsreningsverk där det renas, innan det släpps
�llbaka ut i naturen.

E�er en vårstädning kan det vara svårt a� veta hur man ska
sortera avfallet. Trädgårdsavfall som löv, gräs och fallfrukt
komposteras och blir näringsrik jord. Får vi in kvistar, grenar
och grövre ris, förstörs komposten och vi går miste om
värdefulla resurser som inte återförs �ll naturen. Är du
osäker på hur di� avfall ska sorteras, fråga personalen vid
di� besök.
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Vi måste värna om vårt va�en då det är en förutsä�ning för allt liv på jorden. Kom ihåg a� va�en lånas,
används och återförs i e� evigt kretslopp som vi alla
är en del av. På vamas.se kan du läsa mer om hur du
kan ta hand om vårt va�en genom enkla steg.

Har du rensat i trädgården?

M

Va�nets värde i fokus
Tänk om du inte hade rent va�en i kranen varje
dag? I Sverige tar vi va�en för givet. Långa perioder
av torka känns främmande, men sommaren 2018
var en ögonöppnare för många då det rådde brist
på just va�en.

Märkningen gör a� vi kan kvalitetssäkra, eﬀek�visera
och utveckla renhållningsarbetet. Vi får bä�re kontroll
och vi kan ge bä�re service �ll dig som kund.
Vi kommer kunna se exakt �dpunkt och posi�on för
när kärlet tömdes eller när avvikelse registreras.
Dessutom blir det enklare och smidigare a� följa upp
a� sophämtningen fungerar på bästa sä�. När arbetet
är slu�ört har Vamas märkt upp ca 10 000 kärl runt
om i kommunen.

Inför
Slamtöming
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