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Du håller nyhetsbrevet Rent naturligt från Vellinge kommun i din hand. Här bjuder vi på bra tips för
säsongen och användbar information som rör ditt hushållsavfall, vatten och avlopp.

Miljövänlig
vårstädning

I år får vi flera goda skäl
att källsortera!
Källsortering, återvinning och återbruk är alltid goda skäl.
När vi återanvänder resurserna som vi redan har tagit ur jorden
så ger vi både klotet och klimatet en ärlig chans.
Och nu får Vellingeborna äntligen två
goda kärl till sin hjälp! I mitten av april
börjar de första fyrfackskärlen att rullas
ut till villahushållen. Du får i god tid
detaljerad information i brevlådan om
hur och när det är dags för byte av sop
kärlen i just ditt område.
Redan nu finns det en utförlig hem
sida med alla nödvändiga svar, liksom
tips på hur du kan göra plats för de nya
tunnorna: godakärl.se
I år blir det helt enkelt lättare att göra rättare!

Fyra goda skäl!
1 Kundnöjdheten är över 91 procent i de kom
muner där de boende källsorterar hushålls
avfallet i sina fyrfackskärl.
2 Du sparar nämligen tid, pengar och miljön när
du slipper fylla bilen med dina källsorterade
hushållssopor och köra iväg till en återvinnings
central istället.
3 Återvinningen av förpackningsmaterial har ökat
med ungefär 50 procent i de kommuner som
har fyrfackskärl.
4 Samtidigt har den totala mängden restavfall
minskat i kommunerna.

Årliga biltvättarhelgen 24–25 april
Om du vill värna din badmiljö och närmsta vattendrag
ska du låta bli att tvätta bilen på garageuppfarten eller
gatan. Kör till en biltvätthall istället. Oljan, g iftiga
tungmetaller, tvättkemikalier och asfaltsrester tas om
hand säkert med sköljvattnet. Läs mer på svensktvatten.se

Släpp in vårsolen
hållbart! Så här
enkelt är du rädd
om våra vattendrag:
• Blanda några
droppar disk
medel med en
kapsyl 24-procentig ättika och ett par
deciliter vatten.
• Skaka och gå loss på fönsterrutorna
med gamla tygrester och en skrapa.
• En bit lakan eller sliten t-shirt är även
perfekt för att torka kanterna. Resten
av fönstret kan du putstorka skinande
rent med torra tidningsark.
Skräpet efter en vårstädad trädgård
blir ny bördig jord när det lämnas
in som trädgårdsavfall på återvin
ningscentralen Lilla Hammar.
Men invasiva växter som jätte
lokan eller blomsterlupinen, som lätt
invaderar den svenska floran, får
inte lämnas in till trädgårdsavfallet.
Precis som trädslag angripna av
barkborrar ska de eldas upp.
Om du återbrukar trädgårds
möbler är du dessutom extra
omtänksam om miljön. Det ger en
hemtrevlig känsla med patina!
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Då samlas tidningskärlen in från de olika upp
ställningsplatserna i Vellinge kommun. I väntan på
de nya fyrfackskärlen vid villatomten, kan man
lämna in sina tidningar på återvinningsstationerna.
Du sparar på skogen när gamla tidningar blir nya!

Här hittar du hämtningsguiden!
Tidsschema för hämtning av hushållssopor och källsorterat avfall
hittar du på kommunens hemsida. Gå in på Vellinge.se och sök
på Sophämtning.

KITTA DIG

Ge naturen ett
handtag
De årliga Skräpplockardagarna är barnens stora kraftinsats
mot skräp i naturen. Över 600 000 barn och unga deltar
i Håll Sverige Rent-kampanjen runt om i landet. I Vellinge
pågår årets skräpplockardagar 10–25 april.
Där kan även vuxna delta förstås. Kitta dig med en
skräppåse när du ändå ska bege dig ut på vårpromenad!
Vid de större stränderna kommer det att finnas ställ med
säckar att använda. Läs mer på Vellinge.se
Den 8 maj kan man även bli en Kusträddare, genom att
plocka skräp på Nordiska kusträddardagen. Det vanligaste
skräpet längs Öresund? Fimpar, snusprillor och plastfragment.
Redan den 22 mars firas Världsvattendagen, instiftad av
FN för att uppmärksamma vårt dyrbara vatten. Ett riktigt
klimatsmart tips är att samla på regnvatten i en tunna och
använda för bevattning. Då sparar du både på värdefullt
dricksvatten och minskar risken för översvämning.

Nya avfallsföreskrifter
Nu med tydliga bilder och
beskrivningar
Skrymmande växtlighet, tungdraget
i singel, skymda kurvor och obefintlig belysning – det finns
en del att åtgärda om dina sopkärl ska kunna bli tömda.
För att sophämtningen, och därmed återvinningen och
miljösäkerheten, ska fungera kan det behövas några mindre
insatser på hemmaplan:
I de senaste avfallsföreskrifterna för Vellinge kan du se och
läsa om hur sopkärlen behöver placeras och hur transport
sträckor och dragvägar ska hållas framkomliga. En fastighets
ägare är till exempel ansvarig för att gatubiten utanför huset
är halkfri vintertid, och att träd och buskar inte har vuxit över
tomtgränsen så att de hindrar tillgängligheten.
Du hittar de senaste avfallsföreskrifterna på Vellinge.se

…nu kan du få ett sms när det
dags för sophämtning! Med den
nya tjänsten får du en påminnelse
i mobiltelefonen kvällen innan
tömning. På så vis slipper du hålla
reda på när det är
dags att rulla fram
soptunnorna.
Du a nmäler dig
till sms-tjänsten via
”Mina sidor” på Vellinge.se.
Tio sätt att minska ditt avfall
466 kilo – så mycket hushållsavfall uppstår från varje
person i Sverige – varje år. Men det finns tio enkla sätt
att banta sitt bidrag till sopberget:

#4/10 Låna böcker
I genomsnitt köper vi tre tryckta böcker per person
och år. De flesta böcker slutar som avfall. Om man istället
lånar en bok från biblioteket eller en kompis, lyssnar på
ljudbok, läser en e-bok eller återbrukar i en bokbytarhylla,
så sparar man både naturens resurser och kan minska sitt
avfall med över 9 kilo om året.
Läs mer om tips nr 4 och de övriga 9 på sopor.nu

Vecka 20–37…
… är årets period för sophämtning
hos Vellinges fritidsboenden.

BAROMETER
RESTAVFALL
Så här många kg r estavfall per person
slängdes i Vellinge kommun förra året.
År 2019 var siffran 191 kg! Källsortera
det som inte är restavfall och var med
på resan ner mot 100 kg 2021!

År 2020
250
200

193 kg

150
100
50
0

Vellinge.se | #bättreutsiktervellinge | Ansvarig utgivare: Anna Möller, Samhällsbyggnadschef, 040-42 50 00, anna.moller@vellinge.se

MÅL
2021

