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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.

348 kr att spara!

Liten våtservett
– stort problem

Så mycket får du nämligen betala i avgift
om du missar att släppa in installatören
när det är dags att byta ut den gamla
vattenmätaren där hemma.
Det är lag på att vattenmätaren ska
bytas vart tionde år. Hushåll som är
aktuella för en ny vattenmätare får ett
brev i god tid med datum och klock
slag för bytet.
Om tiden inte passar behöver du
boka om den. Själva bytet är gratis.

I Sverige har vi gott om toaletter och dessutom
ett väl fungerande avloppssystem. Men inget avlopp
klarar av att toaletten används som papperskorg.
En av de största och vanligaste bovarna
som skapar stopp i avlopp är… den lilla
våtservetten.
Våtservetten tvinnar sig och skapar
långa rep ihop med andra saker som
spolas ner fel, som hår och bomull, och
proppar igen ledningsnätet.
Den senaste tiden har driftpersonal
fått rycka ut flera gånger i veckan för
att rensa i kommunens pumpstationer.
Annars är det stor risk för översväm
ningar, med orenat vatten som rinner
rakt ut i naturen – och i värsta fall
hemma i golvbrunnen.
Behovet av rensning är egentligen
en onödig kostnad för Vellingeborna.
Det handlar mest om att inte spola ner
fel saker i toalettstolen. Så hur vet man
vad som är rätt?

#bättreutsiktervellinge

De största orsakerna till stopp
i ledningsnätet
Främsta orsaken till stopp i avlopp är
olika sorters pappersprodukter som
inte löser upp sig i vatten. Till exempel:
Våtservetter, hushållspapper, tvätt
lappar till barn, näsdukar, wipes för
sminkborttagning, bomull och rondeller,
tops och olika sanitetsprodukter som
blöjor och bindor.
Den enkla lösningen
1. Sluta fulspola. Sätt in en pappers
korg i badr ummet.
2. Spola bara ner toalettpapper och
sådant som kommer inifrån kroppen.
Ps. Inte heller mobiltelefoner, plåster,
kondomer eller snusprillor och fimpar hör
hemma i toastolen.

8–26 april & 2 maj
Ta gärna med en skräppåse när du beger
dig ut i vårsolen! Vill du ha sällskap? Pricka
in Vellinges skräpplockardagar i april, eller
Nordiska kusträddardagen den 2 maj
– då går folk i hela Norden ut och städar
stränder rena. Skräppåsen lägger du i,
eller vid, ett kommunalt sopkärl.

Här hittar du
hämtningsguiden!
Tidsschema för hämtning av hushållssopor
och källsorterat avfall hittar du på kom
munens hemsida. Gå in på Vellinge.se
och klicka på Sophämtning.

Vellinge.se

RENA VATTEN

Hjälp fiskarna att
sluta röka
Visste du att merparten av skräpet som hamnar i
parker, på gator och torg består av fimpar och snus?
Och att 80 procent av skräpet i havet kommer ifrån
land? Så här enkelt hjälper du fiskarna att sluta röka.
76 procent av allt skräp i tätorter
består av fimpar och snuspåsar. När
dagvattenbrunnar och diken används
som askkoppar, och vind och regn tar
tag i skräp som ligger slängt på marken,
så hamnar plasterna och gifterna i våra
vattendrag – och i djuren som lever där.
Förutom olika gifter består fimpar även till stor del av plast.
Och plast är det absolut vanligaste skräpet i våra hav, fiskar,
fåglar och sälar.
Tre enkla tips:
1. Ta hand om dina egna fimpar och snuspåsar.
2. Släng ditt skräp i en soptunna eller hemma – vi människor
tenderar att skräpa ner mer, där det redan är skräpigt.
3. Lämna inte skräp vid en full soptunna – vinden ser till att
plasten hamnar i naturen.
Källa: Håll Sverige Rent

... du betalar för nedskräpning?
Varje år kostar plockning av skräp
som hamnat utanför Vellinges pappers
korgar 450 000 kr i skattemedel.
Skräpplockning vid stränderna under
badsäsong kostar 379 000 kr och
städning runt återvinningstationerna
50 000 kr. Dumpning av skräp och
trädgårdsavfall i naturen kostar skatte
betalarna 130 000 kr per år.
Trädgårdstider
Det bästa med våren kan vara att
äntligen göra sig av med det gråa
och vissna – och göra plats för det
gröna och friska.
Sådant som du inte tänker kompostera själv, kan du lämna in på återvinningscentralen
Lilla Hammar. Trädgårdsavfallet tar emot grenar och kvistar,
mossa, gräsklipp, löv, barr, vissna plantor och bark. Sjuka
växter, till exempel smittad buxbom, slängs däremot i bränn
bart. Tänk på att avfallet ska vara fritt från jord och sten.
För dig som har ett extra sopkärl för trädgårdsavfall har
årets tömningar dragit igång. Du som vill ha abonnemang
beställer det hos Serkon, 040-42 53 23. I kärlen kan du lägga
löv, kvistar, gräsklipp och annat komposterbart avfall.

Träningstider
Visste du att dagens nya träningskläder ofta får en antibakteriell
silverbehandling för att de ska lukta mindre svett? Kruxet är
att b
 ehandlingen släpper så fort plaggen tvättas och silvret
rinner ut med tvättvattnet som ett giftigt utsläpp. Fråga efter
silverfria träningsplagg när du handlar så skyddar du naturen!

90%

STORA
BILTVÄTTAR
HELGEN
25–26 april

nöjda hemmasorterare
Den första mars är det bara ett år kvar tills de nya fyrfacks
kärlen börjar rullas ut. Då kan Vellinges husägare källsortera
det mesta hemma, istället för att köra avfallet till återvinnings
stationen. I de kommuner där man redan har bytt ut de gamla
soptunnorna ligger kundnöjdheten på över 90 procent.

När bilen tvättas på garageuppfarten eller på gatan sköljs
olja, bly och tvättmedlens kemikalier rakt ut i vattendragen.
I stället för att fultvätta – använd en biltvättshall. Då skonar
du både dina nära och naturen. Hallarna är byggda för att ta
hand om de miljöfarliga ämnen.

Ansvarig utgivare: Anna Möller, Samhällsbyggnadschef, 040-42 50 00, anna.moller@vellinge.se
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