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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.

Fullt i fyrfacken för 
papper och plast?
I dag konsumerar vi 
 faktiskt som om det fanns 
fyra (4!) jordklot. Hur ser 
dina förbrukningsvanor  
ut? Överdoserar du tvätt-
medlet? Hur ofta  behöver 
du köpa nytt schampoo för 
att flaskan  redan är slut? Behöver du 
beställa hem saker från nätet? Fundera 
gärna över ditt plast- och pappersavtryck, 
det som ändå inte ryms i fyrfacket går 
som vanligt att sortera på Vellinges 
återvinningsstationer.

En familj på fyra personer slänger nästan 
1 kilo mat per dag – mat som kunde ha 
blivit smarrig paj, pizza, soppa, röror, 
omelett och grytor. Det innebär att 
samma familj slänger cirka 6 000 kronor 
per år! Spara pengar genom att göra fler 
portioner av dina matinköp. Smaskiga 
tips hittar du här: resterkocken.se

De nya fyrfackskärlen ställer samma 
slags utmaningar på källsorteringen som 
tidigare. Den stora skillnaden är att man 
slipper lasta bilen, köra iväg och kånka 
kassar med förpackningar av papper, 
glas, metall och plast till återvinnings-
stationerna lika ofta. Nu käll sorterar  
du det mesta av festskräpet hemma vid 
hustomten.

Matavfallet
Det som du inte vill återvinna till nya måltider 
samlas i matavfallspåsen av papper som försluts 
innan du lägger påsen i fyrfacket för matavfall.

Restavfallet 
Sådant som inte går att källsortera i fyrfackskärlen 
slänger du som vanligt i en soppåse. Därefter 
slänger du soppåsen i fyrfacket för brännbart.

Bioplast är ändå plast
Även bioplastpåsarna, som delvis framställs av 
biologiskt material, innehåller plast. Matavfalls- 
hanteringen på Sysav kan därför inte ta emot 
bioplast. Använd papperspåsen för matavfallet.

Matoljan
Fett är kladdigt, kletigt och kloggigt – även i avloppet. 
Skölj inte ur matfettet från stekpannan, utan torka 
ur överflödet med hushållspapper innan du diskar. 
Pappret kan du slänga antingen i mat avfallspåsen 
eller soppåsen. Extra mycket matfett över? Tratta 
över i en petflaska och lämna in i matoljeskåpet vid 
insamlingsstationerna. Då kan oljan återvinnas!

Övrigt återvinningsbart
Skräp som inte är förpackningar – trasig julgrans-
belysning, dricksglas, metallsaker, porslin – lämnas 
som vanligt in på återvinningscentralen i Lilla 
Hammar. Småelektronik kan du även lämna i 
”Samlaren” på Willys eller Ica.

Så återvinner du  
vinterns festligheter
När klapparna är utdelade, faten rensade och julgransbelysningen 
dragit sin sista suck, är det ändå ett stort paket som återstår.  
Det till moder jord! Genom att källsortera vinterhelgernas hushålls-
avfall gör du en riktigt stor klimatklapp.

Spara 6000 kr
om året på matsvinn

95%
Om 95 procent av 
 Vellinges hushållsavfall 
är rätt källsorterat, så 

slipper kommunen få 
höjda behandlingsavgifter. Vellinge får 
till och med betalt om hushållsavfallet 
är rätt sorterat, vilket i sin tur kan sänka 
hushållens avfalls taxa. Största vinnaren 
när du käll sorterar rätt är ändå naturen 
som vi lever i och lämnar efter oss.

http://resterkocken.se


Sopgubben är  
ingen snögubbe
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Böter även i Sverige  
för ringa ned skräpning
Först Singapore och Seoul – nu Sverige! Att strunta  
i  papperskorgen och lämna en cigarettfimp, snuspåse, 
 tuggummi, glasspapper, plastpåse, take away-förpackning 
och annat småskräp vind för våg – kan bli riktigt dyrt.

Från och med första januari  kan den som slänger till exem-
pel en fimp på marken få 800 kronor i böter för ringa ned-
skräpning. Mycket pengar för liten fimp kan tyckas, men så 
utgör just cigarettfimpen det överlägset vanligaste skräpet i 
Sverige. Varje år slängs cirka en miljard fimpar på gator och 
torg runtom i landet.

Vad värre är, cigarettfimpen eller snusprillan innehåller 
miljöfarliga kemikalier. Dumpad på marken utsöndras kemi-
kalierna i dagvattnet och vidare ut naturen där växter, djur och 
vi människor ofrivilligt får dem i oss. Lite samma som utsläpp 
av miljöfarligt avfall från en fabrik – och det är ju inte okej, eller?

Hämta ut den enkla lösningen helt  gratis 
på kommunhuset – fimpburken! 

I den praktiska lilla dosan får även snus-
prillor och tuggummin plats, tills du kan 
tömma i närmaste  papperskorg. Bra va!

UTSIKT

Tio sätt att minska ditt avfall
466 kilo – så mycket hushållsavfall uppstår från varje 
person i Sverige – varje år. Men det finns tio enkla sätt 
att banta sitt bidrag till sopberget:

En bärbar dator väger bara omkring 3 kilo. Men det skapas 
hela 1200 kilo avfall för att tillverka den! Dessutom är 
en hel del av avfallet klassat som farligt avfall. Genom att 
enkelt vårda din dator kan du dubblera livslängden och 
undvika att skrota den i förtid: håll datorn torr och ren, 
hantera den varsamt, stäng av och ladda ofta. Rensa bort 
filer, uppgradera, ominstallera eller lämna in på service 
– istället för att konsumera en ny avfallsgigant för tidigt. 
För att tillverka en stationär dator med bildskärm går 
det åt 1,8 ton material, 1500 liter vatten, 240 kg fossila 
bränslen och 22 kilo kemikalier.

Läs mer om tips nr 7 och de övriga 9 på sopor.nu

#7/10 Länge leve datorn

Ny hushållsavfallstaxa
Den 1 januari är det dags för ny taxa för hushållens vatten och avfall.  
2022 års taxa klubbas i kommunfullmäktige under hösten.  
Håll utkik på Vellinge.se

…våtservetter, bomull, make up-pads, 
tamponger, bindor, pappernäsdukar, 
tops och hushållspapper lätt sätter 
stopp i avlopp och pump stationer 
om det spolas ner i toaletten?  
Spola enbart ner det som har  
passerat kroppen, plus toalett-
papper som tillverkas särskilt för att 
kunna lösas upp i fina små problemfria 
flagor. En papperskorg i badrummet 
löser det som inte får spolas ner.

Julgrans- och helghämtning
Ha en riktigt god julhelg! Sophämtningen 
kommer att ske både vecka 52 och vecka 1. 
Julklappspappret sorteras som papper, 
presentsnören och tejp som restavfall. 
Julgranen hanteras som grovavfall och 
hämtas hel eller i delar vecka 3 och 4.

När vintertider väl är här igen gäller  
det att vara redo med snöskyffel och  
halkbekämpning. Husägare är ansvariga  
för att skotta snöfritt och bekämpa isfläckar på  trottoaren 
framför tomt och sopkärl. Lagom till vinterväglag finns vanlig 
sand att strö ut mot halka att hämta i utställda sandboxar och 
vid återvinningsstationerna.

Fastfrusna soppåsar? Här är två knep:
Rinna av – låt fuktigt matavfall rinna av lite i diskhon innan 
det läggs i papperspåsen för vidare färd till fyrfacket.
Tina upp – ställ in sopkärlen i garaget en stund före tömning 
så hinner fastfrusna soppåsar lossna.
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Här hittar du hämtningsguiden!
Tidsschema för hämtning av hushålls sopor och käll sorterat avfall 
hittar du på kommunens hemsida. Gå in på  Vellinge.se och sök 
på Sophämtning.

http://Vellinge.se

