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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.

Plastic fantastic
Samla småplasten – mjuka plastförpack
ningar och plastomslag – i en och sam
ma plastpåse. Krama ur luften innan du
lägger påsen i fyrfackskärlet, så skapar du
mer utrymme för hårdplasten.

Alla vinner när
du återvinner

I höst rullar de sista
fyrfackskärlen på plats
Bytet till de nya fyrfackskärlen har gått snabbare än förväntat.
Nu är det dags för den sista etappen, när villa- och fritidshusägarna
i Skanör, Falsterbo och Höllviken får sina nya klimatsmarta soptunnor.
Inför kärlbytet kommer utförlig information hem i brevlådan.

Bäst i klassen?
Med de nya fyrfackskärlen får Vellingeborna en
ärlig chans i återvinningsmatchen. Du som är villaeller fritidshusägare kan då källsortera det mesta
av ditt avfall hemma vid tomtgränsen.

Praktisk placering

På godakärl.se hittar du även allt praktiskt kring
placeringen av de nya sopkärlen. Mått, avstånd och
2 meter
inspiration på
snygga sätt att
skapa rum för
kärlen, finns
samlat i en
särskild guide.
1 meter

Att Vellinge har korats till bästa skol
kommunen flera år i rad är ingen nyhet.
Enligt Avfall Sveriges årliga mätning kan
det dock bli bättre på avfallsfronten. Där
hamnar Vellinges hushåll bland kommun
erna med mest sopor som aldrig återvinns.

Glöm inte sikttriangeln …

På sajten godakärl.se finns all information som du
behöver om de nya sopkärlen. Till exempel en källsorteringsguide över de sammanlagt åtta facken för
matavfall, tidningar, färgat och ofärgat glas, metall,
papper, plast och restavfall.

… när du förbereder utrymmet för de nya sop
tunnorna. Sikttriangeln bestämmer höjden på
staket, mur och
10 meter
växtlighet vid
tomtutfarten.
En praktisk pdf-fil
med bra illustra10 meter
10 meter
tioner finns här:

Pling för sophämtning! Du kan få en påminnelse
i mobiltelefonen kvällen innan tömning. Anmäl dig
till sms-tjänsten via ”Mina sidor” på Vellinge.se

https://vellinge.se/siteassets/boende-miljo-och-trafik/pdf/
sikttriangel.pdf

Godakärl.se

Nästan dubbelt upp – så mycket har
återvinningen av förpackningar
ökat i kommuner med fyrfackskärl.
Det sparar både på jordens resurser
och minskar utsläppen.
Lilla Hammars återvinnings
central och återvinningsstationerna
i kommunen står redo att ta emot
källsorterat material om det skulle
bli fullt hemma i kärlen. Stationen
närmast dig hittar du på hemsidan
för Förpacknings- och Tidningsinsamlingen. Här kan du även fel
anmäla om någon insamlingsbehållare är full: ftiab.se
OBS! Haga återvinningsstation stänger
till hösten för anläggning av p-platser till
Skåneexpressen.
Källa: Avfall Sverige

Starkt
sorterat
Vellingebor
Under sommaren har kommunen placerat
ut dubbla behållare vid de återvinnings
stationer där det har funnits plats. Den
första utvärderingen visar att nedskräp
ningen har minskat rejält. Stort tack!
Färsk statistik från Återvinningsbaro
metern visar annars att semestersvensken
slappar med källsorteringen sommartid.

22 november
Det svenska initiativet hette först White Monday
som en motreaktion på reajippot Black Friday.
Det nya namnet sätter ännu mer fokus på cirkulär ekonomi:
Vintage, återbruk, byteshandel och samägande.

UTSIKT

Det är bara vatten.
Det allra viktigaste vi har.
Stora översvämningar, extrem torka och minskade grund
vattennivåer – det är något vi har fått vänja oss vid de senaste
åren. De snabba klimatförändringarna, såväl globalt som här
hemma, har gjort vattenfrågan viktigare än någonsin.
Under sommaren gick Vellinge kommun med i Svenskt
vattensatsningen för hållbar vattenanvändning. Vatten är det
viktigaste livsmedlet vi har. I Sverige rinner rent dricksvatten
ur kranarna, även när vi vattnar gräsmattan, fyller poolen och
spolar i toaletten. Vi förbrukar hela 140 liter vatten per person
och dygn, men bara 10 liter går till mat och dryck.
Så här sparar du effektivt på dricksvattnet:

•
•
•
•

Välj en snabb dusch framför ett fullt badkar.
Stäng av kranen när du borstar tänder och tvålar in dig.
Fyll tvätt- och diskmaskinen innan du startar programmet.
Satsa på en regntunna och vattna dina växter med regnvatten.

Bonustips! Lagom till höstrusket – rensa

ur stuprör och hängrännor så minskar risken
för översvämningar.

Pling vid större vattenavstängning!
Nu kan du få ett sms vid större vatten
avstängningar eller bevattningsförbud.
Du anmäler dig till sms-tjänsten här:
https://vellinge.se/kommun-och-politik/trygghet-
och-sakerhet/sms-vid-kris
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Mat, kläder, prylar och förpackningar – tillverkningsindustrin har enorm
påverkan på miljön. Genom att källsortera, återvinna och minska på
matsvinnet, såväl kommunalt som i hemmet, sparar vi jordens resurser.

…du inte behöver ta bort häftklamrar eller blockspiraler när
du källsorterar gamla tidningar och
anteckningsblock? Återvinningsanläggningarna har magneter som plockar
bort metallen för vidare återvinning.
Själva pappret? Får till exempel nytt
liv som toapapper.
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:

#6/10 Välj flergångspåsen
Små plastpåsar gör stor skada – speciellt i havet där fiskar
och djur trasslar in sig och blir sjuka av de kemikaliska
mikroplasterna. Välj en flergångspåse när du handlar frukt
och grönt, så minskar du ditt sopbidrag med ett halvt
kilo plast per år! Men framför allt minskar du utsläppet
av det största havsskräpet.
Läs mer om tips nr 6 och de övriga 9 på sopor.nu

VÄRLDSTOALETTDAGEN

19 november

En toalett som står och rinner kan göra
av med 1000 liter vatten per dygn. Minska
vattensvinnet genom att laga läckaget och istället
för att fulspola – använd en papperskorg för badrumskräpet.
Den årliga FN-dagen uppmärksammar bristen på rent vatten
och toaletter runtom i världen.
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