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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.
Winter wonderland
– för sophämtningen
Ett ymnigt snötäcke över Söderslätt är
inte direkt en lågoddsare. Men, skulle
kung Bore svepa in en dag eller två, så
är det husägarens ansvar att skotta
trottoaren snöfri
framför tomt och
soptunnor.

En festligare
hållbarhet i vintertid
Julklappspapper, trassliga ljusslingor, sillburkar och nyårskorkar
– festernas högsäsong är här! Och med det ett gäng tips för att
göra perioden så festligt hållbar som möjligt.
Maten
Skrapa rent festtallriken på resterna som
inte går att göra ny middag på (pyttipanna
på julskinka och grönkål, mums!). Åter
vinn övriga matrester till förnybar energi
i papperspåsen. Där fortsätter nämligen
maten att vara nyttig: en full påse mat
rester kan driva en bil i fyra kilometer!
Julgran & småelektronik
Julgranen kan också återvinnas. Lägg
den delad vid soptunnan för upphämt
ning vecka 4. Trasiga ljusslingor och jul
granslampor lämnas enkelt i ”Samlaren”
inne på Willys och Ica.
Har du dessutom fått en ny rak
apparat eller eltandborste i julklapp?

#bättreutsiktervellinge

Släng din gamla i ”Samlaren”. Samla ihop
småelektronikskräpet och ta med när du
ändå ska lämna in helgernas pantflaskor.
Festskräpet
Lustiga pappershattar, ballonger, värme
ljushållare och julklappssnören slänger
du i restavfallet. Champagneflaskor,
pappers-, plast- och metallförpackningar
sorteras i närmsta återvinningsstation.
Avskjutna raketer sorteras som vanligt
brännbart hushållsavfall, medan över
blivna fyrverkerier
räknas som farligt
avfall och ska lämnas
tillbaka till försäljningsstället.

Iskampen
Husägare i tättbebyggda områden är
även ansvariga för att halkbekämpa sina
trottoarsnuttar från isfläckar. Vanlig sand
att strö ut finns att hämta i utställda sand
lådor vid återvinningsstationerna.
Tömning soptunnor
Våra sophämtare har välförtjänt ledigt
i jul. Tömning av soptunnorna sker med
en dags fördröjning efter juldagen och
nyårsdagen. Tänk på att påsarna med
matavfall lätt fryser fast i tunnorna när
det är fuktigt ute. Här är några knep:
• Låt blött matavfall, som kaffesump
och potatisskal, rinna av ordentligt.
• Lägg tidningspapper eller äggkartong
i botten av sopkärlet.
• Frys till påsen utomhus (under en
hink så djuren inte kommer åt).
Fler antifrystips på vellinge.se

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

Vellinge.se

Nedräkning fyrfackskärlen
Drabbats av extra mycket omslagspapper, plastförpackningar,
kartonger, konserver, snören och konfetti på sistone? Längtar
du efter ett eget fyrfackskärl vid husknuten? Håll ut lite till!
Utkörningen av de nya avfallskärlen där du kan källsortera
direkt i soptunnan börjar 1 mars 2021.

… man kan vara goda grannar och dela
sopkärl för rest- och matavfall?
Bara genom att källsortera lite mera kan du minska
behovet av antalet sophämtningar från 52 till 35 gånger om
året. Du kan till och med få ner hushållsavfallet så pass att det
räcker med att dela soptunna med grannen.
2020 års avgifter för renhållning,
vatten och avlopp kommer den 1 januari.
Ni hittar de nya taxorna – och priset för att
dela ett sophämtningsabonnemang med
grannen – på Vellinge.se

UTSIKT

Säg nej till onödig
textil-grej
Nyproduktionen av textil och mode kräver stora mängder
råvaror som vatten, energi och kemikalier. Runt 80 procent av
våra kläders totala miljö- och klimatpåverkan sker vid tillverk
ning, infärgning och frakt.
Under 2018 köpte vi i snitt 14 kilo kläder och hemtextil
per person i Sverige. Och den svenska textilkonsumtionen
ökar. Samtidigt slänger vi mer och mer hela kläder och tyger.
Slit & släng-konsumtionen är något som naturvårdsoch konsumentverken runtom i Europa vill råda bot på – och
de är faktiskt inte ensamma. En majoritet i Sverige, tre av fyra
konsumenter, vill gärna shoppa mera hållbart.
Så hur gör du? Det finns många sätt:

Missa inte din nya

Läs av din vattenmätare
– det finns pengar att spara!
Den årliga avläsningen sker under vintern
och då kan du sänka din vattenräkning.
Ett avläsningskort skickas ut till permanentbostäderna i Vellinge
i början av december. Läs av, fyll i och skicka in – så slipper du
riskera en för hög vattenavgift alldeles i onödan.
Det är även lag på att din vattenmätare ska bytas ut vart
tionde år. Det är helt gratis, du slipper göra det själv och du får
ett brev med information och ett förslag om tid för en
installatör att komma förbi och byta.
Om du inte kan vara hemma föreslagen tid
så kan du enkelt boka om så det passar dig.
Då sparar du också pengar – eftersom du
slipper betala en avgift vid förgävesbesök.
De nya vattenmätarna har dessutom
fjärravläsare, vilket gör att du slipper läsa av
mätaren själv i fortsättningen. Bra va!

vattenmätare med
Hitta din stil
fjärravläsning!
Välj bort onödiga kemikalier
Köp gärna vintage, låna, byt eller hyr
Skapa en mer miljösmart garderob
Välj miljömärkt: som Svanen, Bra Miljöval och EU Ecolab
Tvätta miljövänligt
Vårda dina kläder
Förläng livslängden
Rent naturligt på Vellinge.se
Gör dig av med kläder på rätt sätt – till klädinsamling,
ge bort, sälj eller lämna in till insamling av textilavfall
Vill du använda Rent naturligt som frysskydd
i soptunnan, men ändå behålla alla tips?
Fler tips och massor av hållbar inspiration hittar du på:
Då hittar du alltid senaste numret av Rent
hallakonsument.se/textilsmart
naturligt på Vellinge.se/rentnaturligt
sysav.se/privat/inspiration/hallbara-presenter
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5:e plats
Tack Vellingeborna! Ert engagemang gjorde oss till femte bästa
kommunen i landet på den nationella Skräpplockardagen.

Nu krävs körkort på Lilla Hammar
Sysav har infört ett nytt passersystem till sina återvinningscentraler. Privatpersoner som vill slänga sitt grovavfall på
Lilla Hammar behöver registrera sig med körkort för att
komma in på området. Företag behöver kundkort.
Inget körkort? Ansök om ett kundkort på sysav.se

Ansvarig utgivare: Jan-Åke Hansson, Teknisk chef, 040-42 50 00, jan-ake.hansson@vellinge.se
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