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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.

Trädgårdspyssla
framkomlighet
Äntligen dags att påta i
trädgården! Ansa, rensa
och släppa fram den skira sommar
grönskan. Och när du ändå har grensaxen
framme – tänk på att ansa framfarten till
soptunnorna!
Om sopbilen inte har fri framkom
lighet så går det inte tömma sopkärlen.
Rensa bort skrymmande buskar och
grenverk. I de nya avfallsföreskrifterna
finns bra vägledning: Vellinge.se

Sommarheta sorteringstips
Goda nyheter! Nästan alla förpackningar kan återvinnas!
Och med varje återvunnen förpackning gör du stor skillnad för
både den globala och lokala miljön.
Till sommaren har ungefär hälften av
Vellinges villahushåll och fritidshus fått
sina nya fyrfackskärl. Goda kärl som
gör det extra lätt att göra skillnad. För
ju fler återvunna förpackningar, desto
färre skogar skövlas, biosfärer bevaras
och mindre kemikaliegiftig plast tillverkas
och hamnar till exempel i Falsterbo havs
bad eller på Vellinge ängar.
   Oavsett om du har fått dina nya
fyrfackskärl, eller redan nu vill öva på
väg till återvinningsstationen innan det
blir dags för din gata, kommer här ett
gäng smarta tips för att vika dina för
packningar innan du källsorterar:
• Mjuka plastförpackningar –
samla mjukt plastskräp i en plastpåse
och rulla ihop/pressa ut luften.
• Äggkartonger – stapla likartade
kartonger i varandra.
• Plastburken – tryck ihop och platta
till så tar den mindre utrymme.

• Större pappkartong – riv isär
hörnen, vik ihop den plana pappkartongen så mycket det bara går,
eller riv itu i mindre bitar.
• Mjölk- och juicepaket – lägg
plastkorken i plaståtervinningen, vik
upp topphörnen, platta till och vik
ihop. Smart överkurs: Fortsätt med att
vika in långsidorna mot mitten, vik
upp botten, vik kartongen på mitten,
fäst toppen av kartonger under den
uppvikta botten. Vips – ryms i en
handflata!
Ps. När det börjar bli dags för leverans av
dina fyrfackskärl så får ditt hushåll en utförlig
sorteringsguide i brevlådan.
Mer bra information
om dina nya kärl
hittar du på
www.godakarl.se

Återvinn! Trädgårdsavfallet lämnar du in vid Lilla
Hammars återvinningsstation. Där blir det ny och
näringsrik blomsterjord.

vecka 20-37…
… sommartöms sopkärlen
hos Vellinges fritidshus.

Avancerad teknologi bakom
dagens sophämtning
För att minimera risken för missade
tunnor har sopbilen en digital karta som
visar var kärlen står. Efter tömning blir
soptunnorna grönmarkerade på kartan.
I enstaka fall missar vi ändå ett kärl:
antingen för att det inte står på platsen
som visas på kartan, eller för att kärlets
avläsare är sönder. M
 issade kärl anmäls
via e-tjänsten på Vellinge.se/avfall eller
till Vellinge Direkt på 040-42 57 00.

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

UTSIKT

Spara vatten
Vett och vattningsetikett

En varm sommar använder vi mer vatten. Så pass mycket att
kapaciteten inte alltid räcker till. 2018 och 2020 var det till och
med bevattningsförbud i Vellinge. Men det finns smarta sätt att
hushålla med dricksvattnet i sommar. Det mesta handlar om:

När? Kvälls- och nattetid!
• En brun gräsmatta lever fint i rötterna. Om du ändå måste
vattna, gör det nattetid. Då avdunstar inte det mesta och du
behöver inte vattna lika länge.
• Fyll på badtunna och pool nattetid och sakta. Men undvik
att göra det samtidigt som grannen. Då belastar ni inte
vattennätet lika mycket.

Hur? Lite smartare!
• Nya plantor kräver extra mycket vatten. Plantera gärna
träd och buskar, men undvik att göra det på sommaren.
• Samla regnvatten i en tunna från och med våren, använd
till vattning varma dagar på sommaren.
• När du kokar ägg eller sköljer grönsaker – spara vattnet
och använd det till krukväxterna.
• Spola inte fram kallt. Fyll en kanna med vatten direkt och
ställ in i kylskåpet för härligt svalkande dricksvatten.
• Kör disk- och tvättmaskinen fullmatad. Färre tvättar minskar
vattenförbrukningen rejält.
• Stäng av kranen när du tar tvål, shampoo, balsam eller
borstar tänderna.
Ännu fler bra tips! Vellinge.se/spara-vatten

300

kilo skräp! Så mycket samlade
Vellingeborna in under
Skräpplockardagarna i april.
Stort tack för insatsen!

…en alvedon inte funkar mot
fiskarnas huvudvärk? Läkemedel
skadar djur och natur om det
slängs och spolas ut och räknas
därför som farligt avfall. Apoteket
tar emot dina överblivna mediciner.

Vellinge har fått en
ny kretsloppsplan

Tre tydliga mål är klubbade för hur kommunen ska värna
jordens resurser under de kommande tio åren. Tillsammans
bidrar målen till cirkulära upphandlingar, mer hållbar konsum
tion och återbruk, och mindre matsvinn och nedskräpning.

Mål 1

Minska inflödet av nya material och produkter
i kretsloppet
• Låna mera eller byt grejer med varandra. Fritidsutrustning,
verktyg och arbetsredskap kan dela händer.
• Samägande. En stor del av dygnets timmar står bilen faktiskt
helt still. I en bilpool kommer den till användning.

Mål 2

Effektivare resursa nvändning
• Avfall har ofta ett värde. Återvinning ökar livslängden hos
produkter. En privatperson kan handla second hand och
kommunen kan upphandla återbrukade möbler och elektronik.

Mål 3

Stoppa det onödiga spillet
• Att producera varor och mat har stor påverkan på klimatet.
Genom att källsortera och återvinna gör man stor skillnad.
Att minska matsvinn, hemma och i storkök, är ett smart sätt.

I slutänden handlar det om att alla kan göra något och tillsammans kan vi
göra allt! Fler exempel och massor av tips finns på kretsloppsplanen.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 ditt bidrag till sopberget:

#5/10 Flergångslåda till hämtmat
En stor del av allt plast- och papperskräp i städer består av
förpackningar för mat och dryck. Men det finns redan en
toppenlösning: de flesta take away-ställen och restauranger
accepterar att kunden använder en egen flergångslåda
eller mugg när man tar med sig mat eller kaffe. På så vis
minskar man sitt skräpbidrag med 6,6 kilo om året!
Läs mer om tips #5 och de övriga 9 på sopor.nu
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