Vellinge kommuns nyhetsbrev om ditt vatten, avlopp och avfall. Nummer 1 2019

Du håller det nya 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.

Saknar du
hämtningsguiden?

Rent naturligt ersätter den årliga
guiden med bland annat tidsschema
för hämtning av hushållssopor och
källsorterat avfall. Tidsschemat hittar
du numera istället på kommunens
hemsida. Gå in på Vellinge.se och
klicka på Sophämtning.

Ella Bergh, fyra år, var en av alla Vellingebor som hjälpte till att plocka skräp under vårens skräpplockarveckor.

Så här fixar vi en
skräpfriare sommar
På Valborg avslutades Vellinges
årliga skräpplockardagar
på Falsterbo Strandbad.
Arrangemanget är en del
i den nationella Håll Sverige
Rent-kampanjen.
6 472 personer – skolelever, föreningar
och Vellingebor – har deltagit för att
göra Vellinge ännu renare. Förra året
var vi fjärde bästa skräpplockarkommunen i Sverige. I höst får vi veta hur bra
Vellinge lyckades i årets kampanj.
Men alla kan göra något, året runt.
Ta med en skräppåse ut nästa gång
du promenerar, rastar hunden eller
joggar. Du kan även hämta ut en ploggpåse på kommunhuset, Falsterbo
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Strandbad eller på något av biblioteken.
Inför sommarsäsongen testar
Vellinge dessutom tio stycken smarta,
strandnära soptunnor. De nya Big Bellykärlen kommer att placeras ut längs
Kämpingestranden och i Skanörs hamn
för att göra det enklare för alla badgäster att hålla stränderna rena.
De solcellsdrivna Big Belly-kärlen
komprimerar själva sitt avfall. På så
sätt kan tunnan ta emot fem gånger
så mycket sopor. Inbyggda sensorer
talar dessutom om när det är dags
för hämtning. Det minskar transporter
och koldioxidutsläpp.
Om sommarens testperiod får ett
positivt resultat kan det bli ännu fler
smarta kärl framöver.

Vattensmart vid
värmebölja – så här
sparar du på vattnet

Den långa värmeböljan förra sommaren
orsakade extrem torka. Grundvattennivåerna har inte riktigt återhämtat sig
och därför är det bra att vara vattensmart när man slår på kranen i sommar.
Varje droppe räknas faktiskt:
• Minska duschtiden med fem minuter.
• Stäng av kranvattnet när du borstar
tänderna.
• Reparera kranar som droppar.
• Skrapa av mat- och fettrester före
du sätter på vattnet när du diskar.
• Fyll disk- och tvättmaskinerna innan
du startar dem.
• Samla regnvatten till bevattning.
• Ett riktigt kallt gott glas vatten? Häll
upp i en kanna och ställ i kylskåpet.
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träder den nya lagen
om utökat rökförbud
i kraft

Lätt att fimpa rätt

SOPFRÄSCHT

Håll sopkärlen
luktfria i sommar
Värme och fukt får sommarsoporna att brytas ner snabbare,
lukta mer och fluglarver att frodas. Högsäsong för kräftskivan
och räkmackan gör inte saken bättre för luktsinnet. Men det
finns knep för att värna sommaridyllen (och grannsämjan):
• Skölj ur sopkärlet! En ren soptunna lockar mindre flugor.
• Ättika! Häll några droppar i sopkärlet eller blanda med
vatten i en sprayflaska och gå loss. Fluglarver gillar mycket
– men inte ättika.
• Ställ sopkärlen i skuggan! Mindre värme = mindre lukt.
• Håll det torrt! Lägg tidningspapper i botten. Mindre fukt
= mindre kläckta fluglarver.
• Håll det torrt igen! Låt matrester rinna av i slasken
innan du lägger det i avfallspåsen. Då blir fluglarverna
inte heller glada.
• Frys in skalen från kräftskivan! Släng dem sedan som
matavfall när det är dags för sophämtning. Hämtningsguiden hittar du på Vellinge.se
• Fullt i frysen? Skölj av skalen i iskallt vatten och slå in
i papper innan du lägger dem i avfallspåsen.
• Stäng avfallspåsen ordentligt! Inga matresterna ut och
inga flugor in. Lätt som en plätt, eller hur?

Överfullt på återvinningsstationen?

Sommar och ledighet betyder ofta
gäster och kalas – och mera avfall.
Vellinge ökar därför antalet tömningar av återvinningsstationerna
under sommarmånaderna. Är det
ändå fullt? Lämna en felanmälan till
FTI som tömmer och städar återvinningsstationerna på ftiab.se.

Från och med den 1 juli träder en ny lag i kraft som utökar
rökförbudet till bland annat uteserveringar och utanför
entréer till lokaler och utrymmen som allmänheten har
tillträde till. För att det ska bli enklare att fimpa miljövänligt
sätter Vellinge kommun upp och flyttar askkoppar och
papperskorgar, så att de står precis i anslutning till hållplatsområden och andra platser där det blir rökförbud. Håll utkik
efter Nikotinkaninen – den visar var du fimpar rätt!

Cigarettfimparna med tungmetallen
kadmium och svårnedbrytbara mikroplaster är största skräpet i Vellinge?
Samtidigt som naturen försöker sluta
röka visar den årliga skräpmätningen
på Vellingetorget att det har slängts
fler fimpar på marken jämfört med
förra året. Fimpa klimatsmart – i alla
askkoppar och papperskorgar.
Tvätta alltid bilen på
en biltvättsanläggning
där vattnet renas. Då
rinner inte bly och olja
ut i grundvattnet.

Kostsamt att missa vattenmätarbyte
Vattenmätaren i villor och flerfamiljshus behöver kontrolleras och
bytas vart tionde år. Detta sker kontinuerligt i hela kommunen.
Det är upp till varje fastighetsägare att göra vattenmätaren
lättillgänglig för entreprenören. Därför skickas ett brev ut i god
tid före, med information om vattenmätarbytet och förslag
om tid. Om tiden inte passar kan du enkelt boka om den –
på så sätt slippa du betala för ett förgävesbesök. Själva vattenmätarbytet kostar ingenting. Läs mer på Vellinge.se.

