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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.
Fett med skåp
för matfettet

Passa på att plogga under Löparfesten i Vellinge.

Bli miljöhjälte,
vinn en mugg och få
motion på köpet!
The New Yorker har skrivit om
det, liksom China Daily: den
svenska, miljövänliga motions
trenden ”Plogging” har spridit
sig som en löpeld världen över.
Passa på att haka på – när det är
dags för den årliga Löparfesten
i Skanör–Falsterbo.
För tre år sedan kläckte maratonlöparen
Erik Ahlström den enkla idén att ta med
sig en skräppåse ut på träningsrundan.
Plocka och jogging = ”Plogging” var
uppfunnet.
Nu finns folk- och motionsrörelsen
i över 45 länder – liksom på Löparfesten
i Skanör–Falsterbo den 21 september!
Håll Sverige Rent-dagen firas i hela
landet denna lördag och Vellinge kommun
är på plats. Från vårt tält delar vi ut

#bättreutsiktervellinge

ploggingpåsar till både deltagare och
publik. För det är inte bara motionslopp
som man kan vinna: De bästa ploggarna
under Löparfesten belönas med en unik
Mumin-mugg från
Iittala, framtagen
särskilt för Håll Sverige
Rent-kampanjen av
Tove Jansson.
Plogging är dessutom en vinst för
allas vår miljö. Tips på hur man kan fortsätta vara miljöhjälte finns på sajten
plogga.se. Vill man ha sällskap kan man
på Facebook hitta eller skapa plogginggrupper i närområdet.
Så njut av höstsolen längs Vellinges
vidsträckta näs, ängar och stränder, och
lycka till med löpstegen.
Men ta gärna med en skräppåse och
förena nytta – med nytta. Plogga på!

Kommer ni ihåg monsterfettklumpen
som proppade igen Londons avlopps
system häromåret? (130 ton! 250 meter
lång!) Det svenska avloppssystemet är inte
fredat. Matfettet från stekpannan hör inte
hemma i vasken eftersom det stelnar.
Ett husmorstips är att återanvända
matoljan som ingrediens i hemmagjorda
marinader, såser eller dressing.
Under hösten får dessutom åter
vinningsstationerna i Skanör, Höllviken
och Vellinge var sitt insamlingsskåp för
matoljor. Ditt stekfett kan nämligen
källsorteras som fettåter
vinning och bli biogas och
biodiesel. Praktiska miljö
trattar finns att hämta
gratis i kommunhusets reception.
Skruva på tratten på en v anlig
PET-flaska, häll över oljan och
lämna i fettskåpet!

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

Första mars 2021
då börjar utdelningen av de nya
fyrfackskärlen i Vellinge!
Med de gamla soptunnorna utbytta blir
det enkelt att källsortera ditt hushålls
avfall – direkt vid husknuten.

Vellinge.se

500 liter
Så mycket vatten
dricker ett vuxet träd
en varm dag

Förbered din tomt för skyfall
Extrema regn är inte ovanligt under sensommar
och höst. Stora mängder vatten under kort tid kan
bli för mycket för både marker och vattenledningsnät.
Du som fastighetsägare är dessutom ansvarig för att ta
hand om vattnet på den egna villatomten. Här är ett gäng
smarta sätt att skapa plats för allt vatten i din trädgård:
• Behåll och plantera träd – de dricker massor med
regnvatten.
• Mjuka tomtytor – behåll gräsmattan och skapa gångar.
Använd grus, armerat gräs och plattor med öppna fogar
så att vattnet kan rinna igenom.
• Gröna tak – ett garagetak med plantering isolerar,
skördar vatten och skapar hem för bin och fjärilar.
• Regntunnan – samla vattnet från stuprören i en tunna
och spara för bevattning.

HÖSTTIPS

Hösta in och musta
värdefull fallfrukt
Vissna löv och gräs, halloweenpumpan och fallfrukten – en hel
del kan du slänga i en egen kompost i trädgården. Då får du
helt gratis färsk och näringsrik jord till blomsterrabatten och
grönsaksodlingen.
Men det går också utmärkt att lämna in ditt trädgårdsavfall
till återvinningscentralen i Lilla Hammar. Fram till mitten av
oktober finns där även en särskild fallfruktscontainer för både
frukt och pumpor som förvandlas till prima gödsel.
I processen utvinns även biogas som kan ersätta bensin
och redan nu driver bussar och sopbilar. Du kan alltid lägga
fallfrukten i din matavfallspåse – då blir den också biogas.
Men kanske ska du passa på att behålla lite av de finaste
äpplena själv? Det är nämligen både enkelt och gott att göra
egen äppelmust. Råmusten håller sig fyra–fem dagar i kylskåpet,
men det går också fint att frysa in den för längre hållbarhet.

Recept på hemmagjord must
1.
2.
3.
4.

Rengör äpplena i ett vattenbad.
Mosa äpplena i till exempel fruktkross eller en köttkvarn.
Pressa och sila äppelmassan i en stor trådsil eller liknande.
Häll upp äppelmusten i flaskor. Klart!

2,5 dl

bensin

– det motsvarar den miljövänligare biogas som man får ut av
en papperspåse med matavfall. Jämfört med fossila bränslen
som olja och bensin, så ger biogasen en renare luft med färre
skadliga partiklar och inga extra utsläpp av koldioxid.

Den 24 september kommer farligt
avfall-bilen till Vellinge och Skanör
Här kan privatpersoner lämna kemikalier och småelektronik.
Och prata med en kemist! Farligt avfall-bilen stannar på
Börjesgatan 1 i Vellinge klockan 16.30–17 och mittemot
Skanörgården på V. Halörsvägen klockan 17.30–18.

Kommunen slopar
engångsartiklar i plast
Från och med den 1 oktober slutar de kommunala verksamhet
erna i Vellinge att köpa in plastbestick och muggar av fossilt plast.
Istället ska i första hand vanligt porslin, glas och diskbara
bestick användas på till exempel dagis och äldreboenden.
Om en verksamhet måste använda engångsartiklar får de
bara bestå av bioplast, bambu eller trä – alltså förnyelsebara
eller 100 procent biologiskt nedbrytbara muggar och bestick.
– Det används väldigt mycket plast i dag i samhället i stort,
och jag tycker att kommunen ska föregå med gott exempel.
Våra nya plastriktlinjer är ett steg i rätt riktning, säger Carina
Wutzler, kommunstyrelsens ordförande.
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