Vellinge kommuns nyhetsbrev om ditt vatten, avlopp och avfall. Nummer 2 2020

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.

Spola lagom i
sommarvärmen
En hemestersommar
påverkar grundvattennivån. Därför är det extra
viktigt att använda dricksvattnet
smart för att det ska räcka till:
hemma i duschen, till våra åkrar
och boskap. Här är några knep
som gör stor skillnad redan nu.
Trädgården & gräsmattan
Vattna tidig morgon, sen kväll
eller nattetid. Undvik helt att
vattna när det är som mest vatten
förbrukning i övrigt: klockan
06–08 och klockan 16–22.

Ha en riktigt klimatsmart
hemester i sommar!
I år blir det hemma-semester för de flesta av oss. Förutom att vara
rädda om varandra och hålla avstånd på stranden och utflyktsmålet,
så kan vi vara rädda om naturen också – med en klimatsnäll hemester.
Plastbanta picknicken
Plastskräpet bryts ner till mikroplaster
som hamnar i både djur och människor.
Använd gärna matlådor av glas eller
metall. Bestick av trä eller bambu. Sugrör
av bambu, metall eller halm och muggar
av glas eller metall.
Skippa engångsförpackningen
Våra klimatsmarta kids gör det redan
– tar med sig egna bestick, muggar och
matlådor när de handlar take away.
Passa på att ändra till samma vana redan
nu. Från och med nästa år är det för

#bättreutsiktervellinge

bjudet med plastprodukter för engångs
bruk inom hela EU.
Shopping
Istället för plastpåse, använd din väska
eller en redan tillverkad tygkasse för att
få med dig varorna hem. Matbutikerna
har ofta frukt & grönt-påsar av papper.
Och innan du sätter sprätt på hemester
kassan: Har du något liknande som
fortfarande funkar bra eller går att
laga? Är det närproducerat? Går det
att återvinna? Kan du välja second hand
istället?

Köket
Kyl ner dricksvattnet i en tillbring
are i kylskåpet. Fyll diskmaskinen
helt innan du diskar, låt inte kranen
stå rinnande när du handdiskar.
Badrummet
Stäng av kranen när du borstar
tänder, tvålar in dig eller löddrar
håret.
Fyll tvättmaskinen varje gång
så minskar du antalet tvättar.
I väntan på att duschstrålen
blir varm – häll upp vattnet i en
hink till dina törstiga blommor.

12 L

sparar du om du
inte spolar fram
kallvattnet
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FYRFACKSKÄRLEN

…En ren strand kan bli ren konst?
Den 17 juni invigs ”Badaren – spår av
mänskligheten” utanför Falsterbo
strandbad. Jasmine Cederqvists
skulptur består av de 8 kubikmeter
solstolar som städades upp på
Vellinges stränder förra sommaren.
Bredvid verket blir det en bytesplats
där du kan hänga upp din gamla brasse
stol, så att någon annan kan sola i den.

Källsortera mera

TIO SÄTT ATT MINSKA DITT AVFALL

Den 1 mars 2021 är det Vellingebornas tur. Då börjar
de nya och större soptunnorna med källsorteringsfack att rullas ut till kommunens hushåll. Och det
finns bara vinnare. Har du frågor om de nya fyrfackskärlen? Vi har svaren!
I de nya kärlen kan du källsortera hushållsavfallet direkt hem
ma vid tomten. Då slipper du köra iväg till återvinnings
centralen med dina gamla förpackningar av plast, glas och
metall, tidningar och papper. Bra va!
Dubbla vinster
Mätningar i de kommuner där invånarna redan har fått fyr
fackskärl visar att kundnöjdheten ligger på över 90 procent.
Men kanske viktigast av allt:
Mätningarna visar också att de nya kärlen har fått invånarna
att källsortera mycket mer. Mängden hushållsförpackningar
som sorteras till återvinning har ökat med över 51 procent!
Win–win för både hushållen och naturen.
Frågechecklista
Vilka mått har kärlen? Vad händer om jag sorterar fel?
Kan jag dela kärl och abonnemang med grannen?
De vanligaste frågorna och svaren hittar du i vår fråge
checklista på Vellinge.se
Där kommer inom kort
även finnas smarta tips och
bra inspiration för dig som
vill förbereda plats till de nya
större kärlen.

65,2
kilo skräp

446 kilo – så mycket hushållsavfall blir det från varje person
i Sverige – varje år. Men det finns tio superenkla sätt att rejält
banta ner ditt bidrag till sopberget:

#1/10 Säg nej till pappersreklam
Varje hushåll får i snitt 50 kilo direktreklam per år. Med en
”Reklam nej tack”-skylt på brevlådan eller dörren slipper du
cirka 40 kilo! Och även om pappersreklam går fint att återvinna,
så är det dubbelt så bra för klimatet om pappersreklamen
inte blir tillverkad alls.
Läs mer om tips nr 1 och de övriga 9 på sopor.nu

Fem tips!

för luktfria sommarsopor
1. Ättika! Fluglarven gillar inte ättika. Blanda med vatten
och spraya i kärlet.
2. Skölj! Fluglarven gillar inte rent heller. Spola ur tunnorna
efter tömning.
3. Torrt! Fluglarven kläcks i fukt. Låt matresterna rinna av
innan du lägger dem i avfallspåsen, gärna med hushållspapper
i botten.
4. Skuggigt! Fluglarven bryr sig inte. Men värme gör att
sopor luktar mer.
5. Frys in! I väntan på sophämtningen – förvara skalen från
räkfrossan och kräftskivan i frysen.

Här hittar du hämtningsguiden!
Det samlade frivilliga Vellingebor
ihop när Naturum tillsammans med
Håll Sverige Rent ordnade den
årliga skräpplockardagen i april.

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

Tidsschema för hämtning av hushållssopor och käll
sorterat avfall hittar du på kommunens hemsida.
Gå in på Vellinge.se och sök på Sophämtning.
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