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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.

Nästa år blir det
lättare att sopsortera
Den första mars börjar Vellinge gå över
till det nya soptunnesystemet med fyr
fackskärl. Då återvinner du ditt skräp
precis vid husknuten.
KÄRL 1:
Matavfall
Restavfall
Tidningar
Färgat glas

Hösta in – och låt
trädgården fortsätta spira
Snart dags att kura skymning! När dagarna blir kortare och
mörkret sänker sig, vill även trädgården vila efter en sommar av
växtkraft. Men du kan få den att växa vidare på annat håll.
Fallfrukt blir prima biogödsel och
biogas. Eller varför inte hemmagjord
must, att dricka själv eller ge bort? Det
som blir över lämnar du in i den särskilda
fallfruktscontainern på återvinnings
centralen Lilla Hammar.
Trädgårdsavfall lämnas också in på
Lilla Hammar och blir ny matjord. Du
som abonnerar på ett extrakärl för träd

gårdsavfall får gärna tänka på att inte
lasta tunnan för tungt. Dina sophämtare
hanterar 300 till 400 kärl per runda.
Jordavfall från blomkrukan eller
marken är inget trädgårdsavfall. Slå ut
jorden i den egna rabatten eller lämna in
den på Lilla Hammar. Stenar, stockar och
rotvältor är inte heller trädgårdsavfall, utan
lämnas också på återvinningscentralen.

Smarrig pumpasoppa
4 portioner

Avfallshantera
din Halloween
pumpa på
middagsbordet!

500 gram pumpakött
1 äpple
1 lök
6 dl kokhett vatten

2 hönsbuljongtärningar
1 burk kokosmjölk
1 msk riven ingefära
1 msk honung

1 msk limesaft
1/2 tsk sambal oelek
salt & peppar
smör

Gör så här: Fräs bitar av pumpa, äpple och lök med smör i en gryta.
Späd med 6 dl kokhett vatten och hönsbuljongtärningar. Koka upp och
låt sjuda i 15–20 minuter. Mixa med mixerstav och rör ner kokosmjölk,
lime, sambal oelek, honung och ingefära. Smaksätt med salt och peppar.
Koka upp. Garnera med rostade pumpafrön. Klart!

KÄRL 2:
Förpackningar
av papper,
plast och metall
Ofärgat glas

Mer info om ett enklare sopliv med de nya fyrfacks
kärlen? Du hittar frågor & svar samlade på Vellinge.se

Nya skräpbeteenden
i det nya coronalivet
I sommar har Vellinges återvinnings
stationer svämmat över av skräp – trots
tömning varje dag. Men det är inte bara
ett sommarproblem. FTI som tömmer
våra återvinningskärl har upptäckt ett
nytt skräpbeteende hos Vellingeborna:
Kartonger. Massor av kartonger.
Orsaken är den rådande corona
pandemin. Fler av oss jobbar hemifrån,
semestrar hemifrån och konsumerar
hemifrån. Vi skapar helt enkelt mera
sopor hemifrån nu.

2 enkla tips…
… för att ditt skräp inte ska blåsa
iväg och hamna i naturen:
1. Lämna in det till Lilla Hammar
– där finns det gott om plats!
2. Se över ditt beteendemönster  –
behöver du köpa så mycket nytt?
Tillverkningsindustrin är en av
jordklotets största miljöbovar.

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.

UTSIKT

Global miljövänlighet
Engagemanget för miljön och ett bättre klimat är
en folkrörelse. Och det är lätt att vara med!
I höst samlas människor världen över för att ge
jordklotet ett extra miljövänligt handtag.
World cleanup day 19 september
Här hemma heter dagen Håll Sverige Rent-dagen. Ta med
skräppåsen ut på en promenad eller joggingtur och gör som
tusentals andra – plocka rent i din närmiljö.
Världstoalettdagen 19 november
Den årliga FN-dagen uppmärksammar bristen på rent vatten
och tillgång till toaletter. I Sverige försvann utedassen för snart
70 år sedan, men istället har vi fått ett allvarligt lyxproblem:
I dag används toaletten felaktigt som sopnedkast för miljöfarliga
fimpar och snusprillor, våtservetter och bomullsprodukter. Det
skapar just nu stor skada i våra avloppssystem och vattendrag.
Använd en papperskorg istället!
Waste reduction week 21–29 november
2015 blev Vellinge och övriga Sysav-kommuner nominerade
till European Excellence Awards för ”Four Fit Challenge”, en
kampanj som inspirerade till en veckogarderob med bara fyra
(!) basplagg. Årets waste reduction week fokuserar på det
osynliga avfallet. Visste du att det går åt 86 kilo avfall för att
tillverka en smartphone som väger mindre än 200 gram?

4,2

jordklot
I Sverige konsumerar vi som om vi hade naturresurser från
4,2 jordklot. I hela världen konsumerar vi som om det fanns
1,7 jordklot. Sverige är alltså ”jättebra” på att konsumera
ohållbart … Hur kan du göra skillnad?

…när vi vattnar gräsmattan så
häller vi ut livsmedel? Att vattna
med dricksvatten är matsvinn.
I Vellinge blir det märkbart när fler
är hemma samtidigt – vattentrycket
sjunker. Bevattningsförbudet som
infördes i somras var för att få
dricksvattnet att räcka till alla.
Gräsmattan är en tålig växt som tur
är, och van vid torka. Rötterna
sträcker sig djupt ner i marken där
de ofta lever och frodas till nästa år.
Få koll på dina läckor
– både i pengar och vatten!
Har du fått en ny vattenmätare installerad?
Ta en titt på displayen! Den larmar om du
har en vattenläcka. Kommunens provavläsningar har dels
upptäckt konstanta småläckor, dels mycket vatten under kort
tid – en rörläcka!
Vattenmätaren i ditt hem ska bytas vart tionde år och bytet
är kostnadsfritt. När det är dags får du i god tid ett brev om
bytesdag med installatören Skanörs El & VVS.

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:

#2/10 Minska matsvinnet
Hälften av matresterna från Vellinges hushåll får aldrig
chansen att bli bra näring till nya grödor eller biogas.
Plockanalyser visar att maten har dumpats i restavfallet,
i stället för papperspåsen för matavfall. Genom att
planera matinköpen bättre, servera lagom mycket mat
och laga nytt på resterna, så kan ditt hushåll spara mellan
3 000 och 6 000 kronor i matinköp varje år.
Läs mer om tips nr 2 och de övriga 9 på sopor.nu
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