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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.

Återvinn vid
tomtgränsen

Klimatsnälla klappar
och nyårspresenter
Vintertid betyder inte bara kyla, utan även värme. En tid för gåvor
och omtanke. Om nära och kära, men även det vi har r untomkring
oss. En julklapp kan vara så mycket mer.
Vintage Det där särskilda plagget
behöver inte vara dyrt – men vintagepresenten är för det mesta garanterat
unik! Och glöm inte, en second hand-
julklapp är även en present till miljön.
Syra och pickla in matsvinn Kål,
rödlök och rotfrukter i en gammal glasburk med vacker hemmagjord etikett,
det är en fin gå bort-present och ett lyft
på värdens middagsbord.
Välgärning Ge till en och många flera
på samma gång! Det finns mängder med
välgörenhetsorganisationer som erbjuder
fina gåvopaket till bättre behövande,
såväl människor som natur och djur.
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Fynda på loppis Ge bort fina, udda
och oväntade överraskningar. Istället
för en sprillans ny massproducerad ljusstake – plocka ihop ett gäng vackra
gamla mässingsljusstakar och ge bort
ett lysande stilleben.
Presentkort på lagningar Ge bort
en hållbar superfixare! En skräddare
kan snabbt fixa favoritjeansen. En skomakare klackar om de perfekt ingångna
skorna och lagar ofta spännen på väskor
och bälten. En trött mobiltelefon kan
enkelt få nytt glas och ett extra liv.
Fler hållbara presenttips
hittar du på sysav.se

Låt inte julskinkan rymma! Biogasen från en full matavfallspåse med
jul- och nyårsrester, kan driva en bil i hela fyra kilometer. Kanske med
alla julklappskartonger till närmaste återvinningsstation?

Köra sillkonserver, champagneflaskor
och pepparkaksburkar till återvinningsstationen? Den här julen blir den sista!
   1 mars tar den nya entreprenören
över sophämtningen. Under våren
påbörjas bytet till de nya fyrfackskärlen
där du källsorterar direkt vid tomten.
Tömningsfrekvensen blir 35 gånger
per år. Kärl 1 töms varje vecka på sommarhalvåret, varannan vecka på vinterhalvåret. Kärl 2 töms månadsvis.
Hämtning av trädgårdsavfallet blir
oförändrad.
När det är dags för ditt kvarter att
få fyrfackskärl får du i god tid ett brev
som förklarar när och hur bytet sker.
Läs mer om fyrfackskärlen på Vellinge.se

Se opp för fettpropp!
Minns ni den enorma fettproppen
– 240 meter lång på 130 ton! –
i Londons avloppssystem för tre år
sedan? Inget man vill drabbas av
på årets stora mathelger.
Torka ur julstekpannor och
nyårsgrytor med hushållspapper
innan de sköljs. Flytande fett kan
lämnas i en petflaska på återvinnings
stationer i Höllviken, Skanör och
Vellinge samt på Lilla Hammars
återvinningscentral.

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

Winter is coming…
Fuktig iskyla viner in från havet och snödrev yr över näs
och slätt. Även om den utsikten känns långt borta, så är
det oundvikligt. Vintern är på väg.
Ett hett tips för att slippa halka runt till soptunnan är att strö
ut vanlig sand. Så snart det drar ihop sig till vinterväglag
finns sand att hämta från utställda sandlådor och vid
återvinningsstationerna.
Det är dessutom husägarens ansvar
att halkbekämpa isfläckar och skotta
bort snön så att sophämtarna kan
tömma sopkärlen.

Fastfrusen påse med
matavfall i soptunnan?

…varenda vattendroppe räknas.
Står toaletten och rinner? Droppar
kökskranen? Liten läcka blir stor
kostnad under ett år. En läcka med
täta droppar, smala som en sytråd,
går loss på 500 kronor per år. Är det
istället en tunn stråle, som
en grov synål (= läckande
toalett), så blir det 3800
kronor extra på vattenräkningen. Laga läckan,
checka av vattenmätaren och
byt till en ny gratis när du får
brev om att det är dags.
Plast i stora lass
– så här återvinner du…

• Förfrys: Placerar påsen med matavfallet under en hink
utomhus (så djur inte kommer åt) och låt påsen frysa till där,
innan du lägger den i sopkärlet.

Tandborsten av plast? Är ju ingen förpackning – sortera
den som restavfall.
Frigolit? Släng i kärlet för plastförpackningar.
Chipspåsen? Skrynkla ihop den. Vecklar påsen ut sig?
Ner i plaståtervinningen.
Bioplast? Förpackningar tillverkade av sockerrör, potatis eller
alger tar upp till 200 år att brytas ner av naturen. Under tiden
blir de miljöfarliga mikroplaster. Slängs i plaståtervinningen!

• Tina loss: Rulla tillfälligt in sopkärlen i garaget så att
avfallspåsen har tinat loss strax innan tömning.

Tio sätt att minska ditt avfall

• Rinn av: Låt fuktigt matavfall, som potatisskal, kaffesump
och risgrynsgröten, rinna av innan maten hamnar i avfallspåsen.

Soptömning under julhelgerna

De röda dagarna Juldagen (25/12) och Nyårsdagen (1/1)
är båda fredagar. De Vellingehushåll som vanligtvis har
sophämtning på fredagarna får i år vänta en extra dag, till
lördagen, för tömning.
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ENDA EXTRA
ÅTERVUNNEN
PLASTFÖRPACKNING

Per hushåll och månad i Sverige,
kan minska på koldioxidutsläppen
från motsvarande 1 200 bensin
drivna bilar. Liten insats för dig
– stor insats för klimatet!

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:

#3/10 Gilla begagnat
Klädbytardagar med vännerna, ge bort eller sälj vidare
det du inte längre vill ha! Vi köper cirka 13 kilo nya kläder
per person i Sverige varje år. Samtidigt är klädtillverkningen en av världens största avfallsbovar. Ett par nya
jeans kräver 1,5 kilo kemikalier och 10 000 liter vatten.
Du gör en 10 gånger så stor insats för klimatet – och får
en unikare stil – när du väljer vintage och second hand!
Läs mer om tips nr 3 och de övriga 9 på sopor.nu
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