Guide för avfalls-, vattenoch avloppshantering 2015

Foto: Nils-Arvid Andersson
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Vellinge.se

Sänkt taxa
Bättre sortering ger lägre avgift
Vellingebornas positiva inställning
till avfallssortering har gjort att
matavfallet ökar och restavfallet
minskar. Detta har gjort det möjligt
att sänka taxan för vårt avfall med
380 kronor per år och hushåll.
Vi jobbar hårt för att underlätta för
er medborgare att sortera mer och
minimera avfallet.
Under 2015 kommer vi ta fram
en ny avfallsplan för åren 2016-2020,
här anges exempelvis vilka avfallsmål vi ska arbeta med fram till 2020.
Om alla medborgare hjälper till kan
vi bli ännu bättre. Vi saknar fortfarande matavfallet från 700 abonnenter som inte sorterar sitt matavfall.
Samlaren
Det finns nu fyra stycken Samlaren,
där ni kan lämna in trasiga lampor,
batterier och småelektronik (exempelvis gamla mobiler med tillbehör).
Dessa finns hos ICA Toppen och
Coop i Höllviken samt Willys och
ICA Kvantum i Vellinge. Under året
kommer alla hushåll få en liten
sorteringskasse som ska underlätta
när ni tar med ert avfall till Samlaren. Det allra viktigaste vi kan göra
för miljön är att se till att allt farligt
avfall tas omhand på rätt sätt.
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Återvinningsstationer
Under 2015 kommer alla återvinningsstationer få nya behållare och
vi bygger om och fräschar upp dem
i samband med detta. Vi inför även
textilinsamling på samtliga återvinningsstationer. Vi måste börja återanvända textilier och inte bara bränna
upp dem.
Att sortera rätt och ta hand om
avfallet på bästa sätt är viktigt för vår
miljö och våra barns framtid.
Christer Mars (M)
Ordförande i nämnden
för gemensam
medborgarservice

Hur ska avfallet hanteras
Hela EU vill jobba på samma sätt med
avfallet. Om varje hushåll tänker och
sorterar i följande sex steg kommer vi
att minska vår avfallsmängd.
1. Förebyggande – Köp inte sådant
du inte behöver och planera dina
inköp.
2. Återanvändning – Lämna hela
kläder och prylar till loppis, sälj vidare
eller lämna i återbrukscontainer.
3. Materialåtervinning – Sortera ut
och återvinn så kan mycket avfall bli
nya råvaror.
4. Energiåtervinning – Det du inte
kan återvinna lämnas i restavfallet så
blir det värme och energi.

Så säger lagen
Alla ska enligt lagen sortera sitt
hushållsavfall. Kommunen ansvarar
för att transportera avfallet och ta
hand om det på bästa miljömässiga

5. Deponi – Avfall som inte går att
återvinna läggs på deponi.
6. Matavfall – Behandlas och omvandlas
till biogas för bussar och bilar samt
biogödsel till åkrarna. Ett lokalt kretslopp vi ska vara stolta över.

Minus 35 procent
Sedan 2012 har många börjat
sortera bättre och restavfallet har
minskat med 35 procent. Trots det
finns idag fortfarande massor av
mat kvar i restavfallet. Här kan vi
bli ännu bättre.

sätt. Kommunen ska ha en renhållningsordning med föreskrifter kring
hantering samt en avfallsplan för hur
man aktivt ska arbeta för att minska
mängden av avfall.
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Återvinning av förpackningar
och tidningar
En stor del av vårt avfall är förpackningar. Enligt lag ska de återvinnas för att
komma till användning som nya förpackningar eller andra produkter.

Vill du spara energi och miljö, passa på att ta med ditt avfall när du ändå
handlar.
I kommunen finns 20 återvinningsstationer där förpackningar och tidningar
kan lämnas. Alla förpackningar ska vara tömda och rengjorda. Förpackningar med olika material ska separeras.

UNDANTAG
Lämnas ej på återvinningsstationen:
• Plastartiklar som inte är förpackningar lämnas som grov- eller
hushållsavfall.
• Kuvert läggs i hushållets kärl för
restavfall.
• Köksredskap och annan metall
som inte är förpackningar lämnas
till Lilla Hammar eller sorteras som
restavfall.

• Glödlampor och lysrör är farligt
avfall och får inte lämnas till
glasinsamlingen! Allt farligt avfall
lämnas till Lilla Hammar, Samlaren
eller Farligt Avfall-bilen.
• Kläder och prylar med mera
samlas in av olika frivilliga organisationer. Behållare finns vid våra
återvinningsstationer och vid Lilla
Hammar samt vid vissa livsmedelsaffärer.

Återvinningsstationer
Falsterbo:

Hårda plastförpackningar
Ta av korkar och lock,
sortera efter materialslag
och lägg dem lösa i behållarna, inte i hopknutna
påsar.
Mjuka plastförpackningar
Bärkassar, plastpåsar,
plasttuber, refillpaket,
frigolit, plastfolie och plastfilm går utmärkt att lämna i
knutna plastpåsar.
Metallförpackningar
Böj in vassa lock på konservburken. Låt hatten på
kaviartuben sitta kvar.
Burkar med färg- och
limrester lämnas som farligt
avfall.
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Pappersförpackningar
Platta till och vik ihop.
Lägg mindre förpackningar
i större.

Skanör:

Ljunghusen:

Glasförpackningar
Läggs i olika behållare för
färgat och ofärgat glas. Skölj
ur kladdigt innehåll. Ta av
kapsyler, lock och korkar.
Tidningar
Tidningar, reklamblad och liknande
läggs i tidningskärl utställda inom
tätorterna eller lämnas på
återvinningsstationerna.

Lilla
Hammar
Återvinning

Fädriften
Strandbadsvägen
Nyvångsvägen
Åldermannens gata
Storevångsvägen
Skanörs Vångar x 3
Ljungskogens livs

Höllviken:

Vellinge:

Gessie Villastad: Storgatan
Hököpinge:
Bruksvägen
Arrie:
Prästagårdsvägen
V Ingelstad:
Stationsvägen
Ö Grevie:
Steglarpsvägen

Lilla
Hammars
näs

Karta

Malmö
Skanör-Falsterbo

Falsterbovägen
ICA Toppen
Ängdalavägen
Willys
Q8-macken
Vallgatan

Höllviken

Lilla Hammar



Kuvert läggs i ditt kärl för
restavfall.
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Farligt avfall

Grovavfall och elekronikavfall

Det som vi minst av allt vill ha ut i naturen är skadliga ämnen. Var därför extra
noggrann när du sorterar ditt farliga avfall.

I kommunens service ingår också att vi tar hand om både din gamla soffa
och den trasiga tvättmaskinen.

Till farligt avfall räknas alla kemikalier som exempelvis färgrester,
nagellack, lösningsmedel och lim.
Glödlampor, lysrör, alla batterier och
elektronik räknas också som farligt
avfall. Kvicksilver kan finnas i termometrar och dessa ska också tas
omhand. Se fler exempel i sorteringsguiden!

Lämning av farligt avfall
• Lilla Hammar – här kan du lämna
allt farligt avfall.
• Farligt Avfall-bilen – tar emot allt
utom stora stora elektronikprylar
(TV, spis) som hämtas gratis
hemma hos dig på samma sätt som
grovavfall.
• Samlaren – små elektronikprylar,
små batterier och små ljuskällor
kan lämnas här.

Tidtabell för Farligt Avfall-bilen för 2015

Tis 7/4

Västra Ingelstad på busshållplatsen vid skolan

16.45–17.15		

16.45–17.15

Börjesgatan 1, fd placeringav miljöstation,Vellinge

17.45–18.15		

17.45–18.15

Södergatan Bäckatorget, vändplatsen, Skanör

18.45–19.15		

18.45–19.15

Västra Halörsvägen mitt emot Skanörsgården		

Tors 16/7

Tis 8/9

I stort sett kan allt grovavfall och
elektronikavfall lämnas på Lilla Hammar. Tänk på att alla saker som inte
är trasiga kan komma till nytta för
någon annan. På Lilla Hammar finns
en container där du kan lämna dina
hela saker som kan återbrukas. Eller
varför inte lämna till någon loppmarknad eller tjäna en slant genom
att sälja på nätet?
Läs mer i Sorteringsguiden vad
som räknas som grovavfall och
elektronikavfall.

Hämtning
Större mängder grov- och elektronikavfall, upp till fem kollin, kan hämtas
hemma hos dig efter beställning.
Detta kostar inte något extra, utan
ingår i ditt vanliga abonnemang för
hushållsavfall.
Alla kollin ska vara utsatta vid
tomtgräns. Flerbostadshus, bostadsrätts- och samfällighetsföreningar
har särskilda platser efter överenskommelse med fastighetsägaren.
Beställ på 040-42 57 00.

Foto: istock.com

17.00–17.45

Få sms-påminnelse:

För att komma ihåg när Farligt Avfallbilen kommer till dig kan du anmäla
dig till Sysavs sms-tjänst. Då får du
en påminnelse i mobilen dagen innan
Farligt Avfall-bilen kommer till din kommundel. Tjänsten är kostnadsfri.
Anmäl dig via ett sms genom att skicka
meddelandet sysavvellinge till 71350.
Start av prenumeration kostar som ett
vanligt sms.

Foto: Jeffery Richt
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Hushållsavfall
När du sorterat bort förpackningar, tidningar, farligt avfall och grovsopor återstår
hushållsavfall. Det består av matavfall, restavfall och trädgårdsavfall.
Allt avfall ska vara väl förpackat.

Matavfall, brunt lock
Matavfall är allt som blir över efter
matlagning och inte kan sparas.
Äggskal, brödkanter, frukt- och grönsaksrester, fiskrens och köttben
sorteras som matavfall. Även tepåsar
och kaffesump räknas som matavfall.
Allt läggs i den speciella avfallspåsen
som delas ut av sophämtarna. Om

du behöver fler påsar, kläm en tom
påse under kärlets lock, så att den
sticker ut ordentligt. Inom några
dagar får du då nya påsar. Bor du i
lägenhet kan du få påsar av din
hyresvärd. I nya området Skanörs
vångar finns hållare med påsar
utställda. Att sortera ut matavfallet
gäller för alla.

Restavfall, grönt lock
Restavfallet skickas till förbränning
för utvinning av energi i form av
fjärrvärme och elektricitet. Som
restavfall räknas hushållspapper,
kuvert, fimpar, snus, ljusstumpar,

dammsugarpåsar, diskborstar, tandborstar, tops, blöjor och bindor.
Hit räknas också väl förpackat trasigt
porslin och glas, kattsand, matolja
och kall aska. Att sortera ut restavfallet gäller för alla.

• Om du inte får dina sopor hämtade
ska du alltid felanmäla på
040-42 57 00 eller e-posta till
vellinge.direkt@vellinge.se.
• Ensamstående personer med
funktionsnedsättning kan ansöka
om hjälp med att rulla ut sitt kärl
vid hämtning utan kostnad. Skriv
en ansökan till Vellinge kommun,
235 81 Vellinge.

• Tänk på att kärlen ska stå fritt så att
sophämtningspersonalen kommer
åt dem. Minst 30 centimeter mellan
tunnorna och de ska även ha ett
fritt område framför och bakom.
• Om ditt kärl går sönder ring
040-42 57 00.
• Vill du byta storlek eller hämtningsintervall, ring 040-42 53 23.

Julgranen kan klippas ned och läggas i kärl för restavfall eller trädgårdsavfall. Du kan
också lägga den, helst delad på mitten, bredvid soptunnan. Den hämtas senast vecka 4.

MINST 30 CM

Trädgårdsavfall, svart eller
grått lock
Trädgårdsavfallet är komposterbart
avfall som uppstår i trädgården,
exempelvis gräs, löv, kvistar och
ogräs. Bästa sättet att ta hand om
trädgårdsavfallet är att anlägga en
egen kompost. Hämtning av träd8

gårdsavfall är ett frivilligt abonnemang som du kan beställa genom att
ringa 040-42 53 23. Grova grenar,
rotklumpar och jord ska lämnas på
Lilla Hammar. Trädgårdskärl ska
alltid stå med hjulen ut mot gatan.
Trädgårdsavfall får aldrig blandas
med matavfall eller restavfall.

MAX 2 METER

Foto: Annika Lundh
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Lilla Hammars återvinningscentral
Här kan nästan allt grovavfall lämnas för återvinning eller återbruk.

Sortera avfallet hemma – så går det
fortare att lasta av i rätt container.
Återvinningscentralen
har containrar för:
• Loppisprylar och kläder
• Farligt avfall (t.ex. färgrester och
lösningsmedel)
• Bilbatterier, lysrör och glödlampor
• Elektronik
• Vitvaror
• Värmepumpar och varmvattenberedare
• Glasförpackningar
• Pappersförpackningar
• Plastförpackningar
• Metall och metallförpackningar
• Trä (tryckimpregnerat trä soretaras
som brännbart)
• Trädgårdsavfall
• Wellpapp och tidningar
• Jord, sten, tegel och betong
• Brännbart material
• Ej återvinningsbart (t.ex. isolering)
• Brandsläckare (tömd)
Obs! Återvinningscentralen tar inte
emot gasolflaskor, tryckkärl eller
oljefat. Dessa returneras till tillverkaren. Bildäck lämnas till inköpsställen.
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Bygg- och rivningsavfall i större
mängder eller från arbeten i kommersiellt syfte betraktas ej som
normalt uppkommande avfall i
hushåll. Ska lämnas på Sysavs
anläggning Spillepengen i Malmö
eller Trelleborgs avfallsanläggning.

Öppettider
Måndag–torsdag 11.00–18.00
Fredag–söndag 9.00–15.00
Frågor om öppettider, avfall och vad som kan
lämnas, ring Sysavs kundtjänst, 040-635 18 20.
Se även Sysavs hemsida www.sysav.se

Det här gör Sysav
Allt vårt avfall tas emot och behandlas av Sysav, ett miljöföretag
som ägs av 14 skånska kommuner.
98 procent av allt insamlat avfall
återvinns till nytt material eller till
energi. Sysav är bland de världsledande på återvinning. Driften
av Lilla Hammars återvinningscentral ansvarar Sysav för.
Foto: Lars Bygdemark
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Vatten och avlopp

Vatten

Vellinge kommun har ansvar för
vatten- och avloppshanteringen i
kommunen. Detta innebär att vi skall
förse abonnenterna med ett gott och
hälsosamt dricksvatten samt leda
bort spill- och dagvatten. Vi arbetar
målmedvetet för att göra detta på ett
driftsäkert, miljömässigt och kostnadseffektivt sätt. Vi ser att klimatförändringar och stigande havsnivåer
kommer att ha stor inverkan på vår
verksamhet i framtiden.
Kommunen har ansvaret för
ledningar och anordningar för vatten
och avlopp till en förbindelsepunkt.
Denna är normalt, men inte alltid,
belägen en halv meter utanför
fastighetsgräns. Innanför förbindelsepunkten har fastighetsägaren ansvar
för ledningarna.
Över 97 procent av kommunens
fastigheter är idag anslutna till
kommunalt vatten och spillvatten.
Om din fastighet inte är ansluten till
kommunalt VA kan du ansöka om
anslutning via blankett på kommunens hemsida.

Vellinge kommun är delägare i
Sydvatten som producerar och
levererar vatten till 16 kommuner i
västra Skåne. Vattnet vi dricker i
kommunen kommer från Sydvattens
vattenreningsverk vid Vomb i Lunds
kommun. Under ett normalt dygn
förbrukar kommunens invånare
ungefär 7 000 kubikmeter vatten
men under varma sommardagar kan
det bli över det dubbla.
Kommunen tar 26 gånger om året
prov på vattenkvaliteten i 15 punkter
i kommunen. Fyra gånger om året
görs en utökad provtagning där ett
stort antal ämnen analyseras. Om du
misstänker att ditt vatten inte håller
högsta kvalitet bör du snarast kontakta kommunen.
Alla fastigheter som är anslutna
till det kommunala vattennätet skall
ha en vattenmätare som mäter hur
mycket vatten som förbrukas i
fastigheten. Vattenmätaren ägs av
kommunen trots att den normalt
sitter inne i huset. Vattenmätaren
skall avläsas av fastighetsägaren
minst en gång per år och mätarställningen skickas till kommunen.
Vid nybyggnation eller inkoppling
av vatten skall fastighetsägaren
förbereda för uppsättning av vattenmätare genom att sätta upp en
vattenmätarkonsol på inkommande

12

Kommunens förhållande till
VA-abonnenterna regleras genom
Lagen om allmänna vattentjänster
samt kommunens ABVA (Allmänna
Bestämmelser för Vatten och
Avlopp). Priser för våra tjänster
finns i VA-taxan och dess bilagor.
Såväl ABVA som VA-taxan återfinns på kommunens hemsida.

Foto: iStock.com

ledning. Kommunen sätter sedan
upp mätaren på fastighetsägarens
begäran. Vart tionde år skall mätaren
bytas, detta planeras och genomförs
av kommunen.
Kommunens VA-enhet ansvarar
inte för de enskilda dricksvattenanläggningar som finns i kommunen.

Foto: iStock.com

När du skall flytta från ett hus
med vattenmätare skall en avläsning göras samma dag som
övertagandet sker och mätarställningen meddelas kommunen.
För att undvika missförstånd är
det önskvärt att både säljare och
köpare är med då avläsningen
görs.
Ring 040-425323 för att beställa
blankett för slutavläsning.

13

Spillvatten
Spillvatten kallas det vatten som
spolas ned i dusch, toalett, handfat
eller kök. Kommunens spillvatten
renas vid VA SYD:s avloppsreningsverk vid Klagshamn i Malmö.
Till spillvattnet skall endast tillföras
vatten från vask, dusch och toalett.
Detta ska inte slängas i avloppet
utan ska sorteras på annat sätt:
• Tops
• Fimpar
• Sanitetsprodukter som bl.a bindor
och tamponger
• Tvättlappar
• Bomullspads

• Pappershanddukar
• Tandtråd
Färgrester skall inte tillföras spillvattnet
utan lämnas på återvinningsstation.
Pool skall tömmas till spillvattennätet.
Detta bör utföras vid torrväder.
Kommunens VA-enhet ansvarar inte för
de enskilda avloppsanläggningar som
finns i kommunen.

Regnvatten, dräneringsvatten eller
läckande grundvatten får inte
tillföras spillvattnet utan skall
ledas till dagvattenanläggning
eller omhändertas på egen fastighet.

Utanför verksamhetsområdet har
fastighetsägare ansvar för att omhänderta dagvatten inom den egna
tomten, t ex genom infiltration eller
stenkistor. Oavsett om din fastighet
ligger inom verksamhetsområde eller
inte är det en stor hjälp för de
kommunala anläggningarna om
hårdgjorda ytor, stuprör och dylikt
inte är direkt kopplade till kommunens ledningar.
Om husgrundsdränering är
kopplad till kommunal dagvattenledning bör detta ske via en pumpanordning. Detta eftersom dagvattenledningarna kan dämmas upp till
markytan vid mycket kraftiga regn.

Att tvätta bilen på gatan eller på
garageuppfarten är skadligt för
miljön, istället är det bättre att
tvätta bilen i en automatisk
biltvätt eller ”gör-det-själv-hall”.
I dessa anläggningar renas tvättvattnet och avloppen är kopplade
till oljeavskiljare.
Om man tvättar bilen hemma
någon enstaka gång bör det göras
på en gräsmatta, grusplan eller
liknande där vattnet infiltreras och
föroreningarna kan fångas upp
istället för att rinna rakt ut till
dagvattnet. Avfettningsmedel och
bilschampo ska inte användas.

En stenkista kan se ut enligt:

Dagvatten
Dagvatten är tillfälligt förekommande vatten på markytan. Det kan vara
regnvatten, smältvatten eller tillfälligt
framträngande grundvatten. Kommunens VA-enhet har ansvar för dagvattenhanteringen inom det så
kallade verksamhetsområdet, vilket
omfattar delar av kommunens
samhällen. Kommunen planerar att
de kommande åren bygga fler
dagvattenanläggningar och därmed
utöka verksamhetsområdet för
dagvatten.
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Regnvatten

Stupränna
Ytor med avrinning
till stenkistan
Stenkista fylld med
makadam, rekommenderas
minst 30 % porvolym

Dränering
Foto: iStock Photo

Illustration: ID kommunikation

Brunn med pump

Regn och dräneringsvatten
infiltrerar ner till grundvattnet.
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Matavfall

Hushållsavfall

Restavfall
Tidningar, tidskrifter
Förpackningar av glas
Förpackningar av kartong, hårdplast och metall

Trädgårdsavfall

Julgran, anm. se Hämtningsguiden
Löv, gräsklipp, kvistar, blast och fallfrukt
Mindre stubbar och grenar
Större stubbar och grenar

Grovavfall/vitvaror

Mindre storlekar brännbart material
Större storlekar möbler, cyklar, barnvagnar
Kyl- och frysskåp
Varmvattenberedare
Byggavfall (mindre mängd sorterat byggavfall från normalt
underhållsarbete i hemmet)

Farligt avfall

Oljor, kemikalier, termometrar och bilbatterier
Lysrör, lågenergilampor och glödlampor
Nickel-kadmiumbatterier, laddningsbara batterier och småbatterier

Försäljningsställen

Apotek

Farligt Avfall-bilen

Hämtas utan kostnad
Beställ på 040-42 57 00

Lämna på återvinningsstation

Lilla Hammar

Kompostera själv

Trädgårdskärlet

Samlaren



  




 

  



















Säkerhetsskåpet Samlaren är specialgjort för insamling
av småbatterier, lampor och småelektronik i butiker.
Detta kan du lämna i Samlaren
• glödlampor och andra smålampor
• lågenergilampor
• småbatterier
• småelektronik
Med småelektronik menas mobiltelefon, rakapparat,
eltandborste, leksaker med inbyggt batteri och liknande.
Inkasthålen har en diameter 110 mm.
I nuläget finns Samlaren på fyra platser i kommunen:
på ICA Toppen och Coop konsum i Höllviken samt på
Willys och ICA Kvantum i Vellinge.




Mediciner
Elektronikskrot (TV, radio, datorer, spisar, tvätt- och diskmaskiner)
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Restavfallskärl

Matavfallskärl

Detta är en lathund som enkelt visar var
du kan lämna ditt avfall.

Gröna tidningstunnan

Sorteringsguide







Foto: Andreas Offesson
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Hämtningsguiden
MÅNAD

Jan

VECKA
Rest- och
matavfall
permanent
boende*
Rest- och
matavfall
fritidsboende*

1

2

3

Febr
4

5

6

7

8

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

52 ggr

35 ggr

Jämn eller udda vecka

Jämn eller udda vecka

+ 1 extra hämtning mellan jul- och trettonhelgen

26 ggr

42 ggr

Trädgårdsavfall**

Grovavfall

21 ggr

Jämn eller udda vecka

13 ggr

Jämn eller udda vecka

52 ggr

Farligt Avfall-bilen

* Restavfall samlas i grön tunna och matavfall i brun tunna (obligatoriska).
** Trädgårsdavfall samlas i svart tunna och hämtas vid beställning samtidigt som rest- och matavfall.

Färgerna är bara illustrationer.
Ring Vellingedirekt 040-42 57 00 om du undrar över din hämtningsvecka.

Julgranen kan klippas ned och läggas i kärl för restavfall eller trädgårdsavfall. Du kan
också lägga den, helst delad på mitten, bredvid soptunnan. Den hämtas senast vecka 4.
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Allt vi konsumerar tär på jordens resurser, och skulle alla
konsumera som vi gör i Sverige skulle det behövas fyra jordklot
för att resurserna ska räcka till alla. Sveriges ekologiska fotavtryck ökar och vi har nu det tionde största globala fotavtrycket i
världen enligt WWF.
Allt vi äger, använder och köper blir förr eller senare avfall
som måste tas omhand. För bara 80 år sedan var mängden
avfall ca 30 kg per person och år. Idag är den mängden ca 710
kg, och den mängden ökar varje år. Avfallet som uppstår när en
produkt tillverkas är då inte ens inräknat. Har du funderat på
vad som händer med dina 710 kg? Vill du vara med och vända
trenden med ökande avfallsmängder? Tänk minimering av
inköp, återanvändning av kläder och andra produkter och
materialåtervinning – att sortera varje material för sig så man
kan göra nya saker av dem!
I Vellinge är vi bra på avfallssortering men vi kan bli ännu
bättre! I avfallsguiden 2015 kan du läsa mer om varför det är
bra med sortering, om återvinning av förpackningar samt vad
du ska göra med ditt farliga avfall, grovavfall och elektronikavfall. Det finns även en sorteringsguide och en hämtningsguide för när ditt avfall kommer att hämtas under året.
Tillsammans kan vi skapa en god och hälsosam miljö – både
idag och för kommande generationer.

Vellinge.se

