
AVFALL & ÅTERVINNING
I Malung-Sälens kommun har du tillgång till cirka 20 
återvinningsstationer där du kan lämna förpackningar 
av papper, plast, glas och metall samt tidningar till 
materialåtervinning.

Vilka ansvarar för återvinningsstationerna?
Alla återvinningsstationer i vår kommun ägs och sköts av 
FTI AB, Förpacknings- och tidningsinsamlingen. 

Vem betalar för återvinningsstationerna?
I Sverige finns så kallat producentansvar för förpack- 
ningar och tidningar. Det innebär att när du
köper en tidning eller vara med förpackning så ingår  
insamling, behandling och återvinning i priset. 

Var finns närmaste återvinningsstation?
För att få reda på var din närmaste återvinnings-
station finns kan du gå in på FTI:s webbplats,
ftiab.se 

Behöver stationen tömmas eller städas? 
Ser du att en återvinningstation behöver tömning eller 
städning kan du enkelt göra en felanmälan på FTI:s 
webbplats. Där kan du även få återkoppling när tömning 
eller städning har skett. Du kan även ringa och anmäla 
till FTI på tel. 0200-88 03 11.
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ENKLARE FAKTURAHANTERING
Kom ihåg att du kan få dina fakturor via e-post, 

som e-faktura eller via Kivra.  
Kontakta vår kundservice så hjälper vi dig! 

Syftet med kranvattentävlingen som arrangeras av Svenskt  
Vatten är att lyfta vårt vatten och de utmaningar vi står inför. 
Tävlingen avgörs av en jury som bedömer kranvattnet i flera olika 
regionfinaler runt om i landet. Efter regionfinalerna 
kvalificerar sig cirka 20 kommuner till den stora riksfinalen. Under 
tävlingen utses även godaste kranvattnet i Götaland, Svealand och 
Norrland. Vi håller tummarna för att vårt fina vatten vinner!

VAMAS ÄR MED OCH TÄVLAR OM
SVERIGES GODASTE DRICKSVATTEN!

VATTEN & AVLOPP
Vet ni vilken Sveriges vanligaste fulspolning är? Snus!
Varje dag spolar vi svenskar ner cirka 4 miljoner snusprillor i våra toaletter. Det blir drygt  
1 100 ton snus per år! 

Snus innehåller kadmium, ett miljögift som inte är nedbrytningsbart i naturen. Våra reningsverk är inte heller 
byggda för att ta hand om farliga ämnen som kadmium, vilket riskerar att giftet till slut hamnar i naturen.

I toaletter ska man endast spola ner kiss, bajs och toalettpapper. Många slarvar och spolar bland annat ner 
snus, bindor, tamponger och hushållspapper. Sluta fulspola och släng det som inte hör hemma i toaletten i 
papperskorgen!
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DET SENASTE DIREKT I MOBILEN!
Följ oss på Facebook och registrera ditt mobil-
nummer för att få information och nyheter vid 
till exempel driftsstörningar i ditt närområde.  

Läs mer på vamas.se

SNART LANSERAR VI VÅR NYA  
WEBBPLATS! 

Nu kommer det att bli enklare att navigera  
och hitta den information du söker.

-Enklare struktur

-Nyheter

-Dagens öppettider direkt -Bättre driftinformation

-Lättläst & luftig

-Stilren


