
VATTEN & AVLOPP
Ny huvudledning Högfjället 
En ny huvudledning för spillvatten byggs mellan 
Högfjället och Säfjällstangen, den ska ersätta 
den befintliga ledningen som blivit för liten för 
bebyggelsen på fjället. Samtidigt byggs då en 
gång- och cykelväg på samma sträcka, ett
samarbete med fjällnäringen.   

Öjes nya vattenverk driftsatt
I somras driftsattes Öjes nya vattenverk. 
Byggnationen av vattenverket påbörjades i januari 
2020 och projektet har pågått under ca 1,5 år. Tidi-
gare har det endast funnits en råvattenbrunn i Öje, 
nu har man anlagt ytterligare en som körs parallellt 
med den gamla. Det gamla vattenverket kommer 
att rivas och städas bort så småningom. 
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FETT I AVLOPPET
Fett är ett stort problem när det hamnar i 
avloppet. Både animaliskt och vegetabilsikt fett 
som spolas ner i diskhon stelnar och fastnar på 
rörväggarna. Fettpropparna kan orsaka avlopps-
stopp och översvämningar både i fastigheten 
och på kommunens ledningar.

VÄRLDSTOALETTDAGEN 
Den 19 november är det FN:s internationella 
världstoalettdag. Organisationen vill uppmärk-
samma denna dag då en tredjedel av världens 
befokning saknar tillgång till en fungerande toa-
lett. I Sverige har vi både toaletter och rent vatten, 
men vi slarvar och behandlar våra avlopp som 
sopnedkast. Skräpet sätter stopp i våra avlopps-
system som i sin tur leder till att ledningarna 
svämmar över och orenat spillvatten rinner ut i 
naturen. De vanligaste fulspolningarna är hushålls-
papper, snus, tops, mensskydd och våtservetter.

Att sortera rätt ska vara lätt 
Vi har alla ett ansvar att sortera vårt avfall. Vi vet att 
det kan vara svårt att veta hur man sorterar därför har 
vår regionala branschorganisation tagit fram en sorte-
ringsguide som ska hjälpa dig att göra rätt.

Ta hjälp av Dala Avfalls Sorteringsguide på:  
www.dalaavfall.se Att spola rätt är lätt. Bara kiss, bajs och 

toalettpapper hör hemma i toaletten.
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AVFALL & ÅTERVINNING
Returpapper 
Vamas tar nu över insamlingen av returpapper. 
Regeringen har höga miljöambitioner och har därmed 
beslutat att landets kommuner ska ta över insamling-
en av returpapper fr.o.m 1 januari 2022. För Malung- 
Sälens kommun innebär det att Vamas kommer att 
samordna insamlingen. Som kund fortsätter du att  
sortera ditt returpapper som vanligt och lämnar vid din 
närmaste återvinningsstation.
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Vårt vatten är allas vårt ansvar!

enklare fakturering

 

Miljötrattar finns att hämta på 
 våra  återvinningscentraler

Den 19 november är det FN:s internationella 
Världstoalettdag. Organisationen vill uppmärk-
samma denna dag då en tredjedel av världens 
befokning saknar tillgång till en fungerande 
toalett. I Sverige har vi både toaletter och rent 
vatten, men vi slarvar och behandlar våra avlopp 
som sopnedkast. Skräpet sätter stopp i våra 
avloppssysem som i sin tur leder att ledningarna 
svämmar över och orenat spillvatten rinner ut i 
naturen.  
De vanligaste fulspolningarna är hushållspapper, 
snus, tops, mensskydd och våtserveter.

världstoalettdagen 
Fett är ett stort problem när det hamnar i avloppet. 
Både animaliskt och vegetabilsikt fett som spolas ner 
i diskhon stelnar och fastnar på rörväggarna. Fett- 
propparna kan orsaka avloppsstopp och översvämningar 
både i fastigheten och på kommunens ledningar.

fett i avloppet

• Torka ur stekpannan  med hus-
hållspapper innan  den diskas.

• Samla flytande matfett t.ex. 
frityrolja, grillmarinad och olja 
från inlagda grönsaker i petflaska 
eller mjölkpaket som ni slänger i 
restavfallet eller lämnar på  
återvinningscentralen. 

Kom ihåg att du kan få din fakturor via e-post, som e-faktura 
eller via Kivra. Kontakta vår kundservice så hjälper vi dig!

Du kan hjälpa oss genom att:

Att sortera rätt ska vara lätt 
Vi har alla ett ansvar att sortera vårt avfall. Vi vet att 
det kan vara svårt att veta hur man sorterar därför 
har vår regionala branschorganisation tagit fram en 
sorteringsguide som ska  hjälpa dig att göra rätt. 
 
 
Ta hjälp av Dala Avfalls Sorteringsguide på:  
www.dalaavfall.se 

Att spola rätt är rätt. Bara kiss, bajs och  
toalettpapper hör hemma i toaletten.
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•  Torka ur stekpannan med hus-  
 hållspapper innan den diskas.
•  Samla flytande matfett t.ex.   
 frityrolja, grillmarinad och olja   
 från inlagda grönsaker i petflaska  
 eller mjölkpaket som ni  slänger 
 i restavfallet eller lämnar på 
 återvinningscentralen.

Du kan hjälpa oss genom att:
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Returpapper 
Vamas tar nu över insamlingen av returpapper. 
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av returpapper fr.o.m 1 januari 2022. För Malung-
Sälens kommun innebär det att Vamas kommer att 
samordna insamlingen. Som kund fortsätter du att  
sortera ditt returpapper som vanligt och lämnar vid 
din närmaste återvinningsstation.

Kom ihåg att du kan få din 
faktura via e-post, som e-faktura 

eller via Kivra. Kontakta vår 
kundservice så hjälper vi dig!
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