Årjängs kommun
Information - Samhällsbyggnadsavdelningen

TEMA:

AVFALLSHANTERING/VA
2019

Turlista för sophämtningen 2019
OBS! Tunnan måste vara utställd senast 7.00 på tömningsdagen för att du ska vara säker på att få
den tömd.

JÄMNA VECKOR

Måndag

Årjäng södra

Tisdag

Årjäng norra,
Åsebyn/ Tenvik/ Svensbyn

24/12 flyttad till 23/12

Onsdag

Töcksfors och Lennartsfors

1/5 flyttad till 2/5
25/12 flyttad till 26/12

Torsdag

Sillerud 1

30/5 flyttad till 31/5
26/12 flyttad till 27/12

Fredag

Sillerud 2

19/4 flyttad till 18/4

OJÄMNA VECKOR

Måndag

Fågelvik/Hån

Tisdag

Östervallskog

22/4 flyttad till 23/4

Onsdag

Karlanda

31/12 flyttad till 30/12

Torsdag

Holmedal

6/6 flyttad till 7/6

Fredag

Blomskog

21/6 flyttad till 20/6

Fritidsabonnemang sophämtning

I fritidsabonnemang ingår grundavgift, kärlkostnad och tömning av brännbart avfall 10ggr/år.
Hämtning sker var 14:e dag från april till och med oktober.
Övrig tid på året skall tunnan vinterförvaras.
OBS! Se till att tunnan är ordentligt märkt med fritidsabonnemangsdekal.
Helgröna tunnor som inte är märkta kommer inte att tömmas.
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Placera soptunnan rätt inför tömning
Vi tackar er som ställer tunnan som vi önskar! För att tömningen ska fungera
smidigt ber vi er placera tunnorna enligt följande:
•
•
•
•
•
•
•
•

Där tunnan blir placerad av chauffören skall den stå
Ca 1 m mellan tunnorna
Samma höjd som vägen (dvs inte nere i diket)
Parallellt med vägen (ej snett)
Jämna till underlaget där tunnan står
Hjulen på tunnan ska vara mot diket
Tunnans lock ska vara stängt och inget avfall får läggas på locket
Anledningen till att ni inte har fått tömt kan bero på att det har
funnits hinder i vägen, t.ex. bilar eller uthängande grenar.

Sopbilen kan ha problem att komma fram på vintern och våren p.g.a.
undermåliga vändplaner, tjällossning, ishalka, höga snökanter, träd eller
nedhängande grenar. Kärlen kan då komma att flyttas till annan plats.
Om ni har funderingar kontakta entreprenören. 070-367 34 95.

Återvinningsstationerna
(ÅVS)
På återvinningsstationerna kan du slänga
tidningar och hushållsförpackningar av
glas, papper, plast, metall samt glödlampor
och batterier.
Tänk på att fönsterglas, dricksglas och
liknande produkter innehåller glaskeramik
och är ej återvinningsbart, utan försämrar
återvinningsprodukten. Detta avfall skall
lämnas på återvinningscentralerna.
Stationerna är obemannade. Om containrar är fulla eller om det är nedskräpat var
vänlig kontakta FTI AB, som är ansvarig
för stationerna, på nummer 0200-88 03 11
eller på www.ftiab.se
Återvinningsstationerna finns på följande
ställen i kommunen:
• Årjäng, Backa industriområde
• Töcksfors, brandstationen
• Lennartsfors, f.d. brandstationen
• Blomskog, f.d. lanthandeln Trättlanda
• Sillerud, ICA-affären Svensbyn
• Selen, vid E18
• Hämnäs, vid skolan
• Östervallskog, vid lanthandeln
Återvinningscentral

Återvinningsstation
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!

Återvinningscentralernas öppettider
står på sista sidan.

Kompostera
och spara
Du kan få en rabatterad
taxa om du väljer att
hemkompostera istället
för att slänga matavfallet tillsammans
med övrigt brännbart.
Om du vill ha mer
information om detta
eller vill köpa en
kompost kan du
kontakta oss på
telefonnummer
0573-141 37 eller
0573-140 97.

Sortera ditt avfall
Du är enligt lag skyldig att sortera ditt avfall.
Skyldigheten omfattar att sortera ut förpackningar, tidningar, elavfall, däck och batterier
och lämna till särskild insamling.
Farligt avfall som slängs på fel ställe kan
skada människor eller miljön, det är därför
speciellt viktigt att dessa produkter sorteras
och slängs på en återvinningscentral. Farligt
avfall som finns i ett vanligt hushåll kan
vara till exempel kemikalier, färger,
lösningsmedel, läkemedel och
växtskyddsmedel. Avfall som
detta får absolut inte slängas
i soptunnan eller spolas ner i
avloppet.

Vill du veta mer om vad som ska sorteras
vart?
Gå in på kommunens hemsida www.arjang.se
eller www.sopor.nu och läs mer. Om du inte
har tillgång till internet kan du kontakta oss
så skickar vi hem en sophanteringsguide till
dig.
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Tänk på att...
... inte slänga

Läkemedel och sprutor/ kanyler

Läkemedel ska inte slängas i hushållssoporna
eller spolas ner i avloppet. Överblivna läkemedel ska lämnas in på apotek för att undvika
en negativ miljöpåverkan. Alla apotek har en
skyldighet att ta emot allmänhetens överblivna
läkemedel helst UTAN förpackning.
Sprutor och kanyler ska slängas i speciella
plastbehållare eller klippas av i en så kallad
Safe-Clip. Alla apotek är skyldiga att tillhandahålla och ta emot behållare och Safe-Clip med
kanyler.

... inte spola ner

Matprodukter

Gäller även såser, grädde, choklad, glass
Gör istället: Släng i restavfallet i en sluten förpackning alternativt torka av med hushållspapper vid mindre mängd och släng i restavfallet.

Målarfärg (även vattenlösliga)
Visste du att även vattenbaserade färger
innehåller farliga metaller och ämnen som inte
är bra för miljön. Har du fått färg över så spola
inte ner det i vasken. Stryk av så mycket du kan
av färgen på hushållspapper och lägg det sedan
bland hushållssoporna.
Gör istället: Tvätta av resterande färg från
penslarna genom att doppa dem i en omgång
vatten i en burk. Titta till burken några dagar
senare, då har förhoppningsvis färgresterna
sjunkit till botten och du kan hälla av den
klara vattenfasen. Lämna därefter färgslammet
till återvinningscentralen.

Eternitplattor och asbest

Eternitplattor och asbest måste plastas in när de
lämnas vid våra återvinningscentraler. Vid större
mängder ber vi dig kontakta oss på
återvinningscentralerna innan du kommer och
lämnar, på telefonnummer
Furuskog 072-518 11 91 eller
Töcksfors 070-367 34 95
Eternitplattor och asbest som inte är inplastat
tas ej emot.

Råa ägg

Häll inte råa ägg i slasken.
Det heta vattnet gör att äggen stelnar av varmvatten och täpper igen avloppet ordentligt. Det
blir som en omelett i rören.
Gör istället: Hantera äggen över en bunke. Blir
det rester som ej går att använda? Släng i komposten eller häll ner i sluten förpackning och
släng i hushållssoporna.

Kaffesump

Det är en myt att kaffesump tar bort beläggningar i rören. Sumpen kan förena sig med stelnat fett som åkt ner i vasken och göra allt värre.
Gör istället: Släng sumpen i komposten eller
strö i trädgården som jordförbättring.
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Spola inte ner fett
i avloppet
Fett som sköljs ner i avloppet stelnar när det
kommer ner i det svalare ledningsnätet och riskerar
att täppa igen ledningar samt pumpstationer och
orsaka stopp.
Överbliven olja från matlagning ska hällas ner i en
sluten förpackning t.ex. en PET-flaska eller mjölkförpackning och slängas som brännbart hushållsavfall. Vid mindre fettmängd räcker det med att
torka av med hushållspapper och slänga detta i hushållssoporna.
VA-enheten har köpt in miljötrattar för att förenkla
hanteringen av olja som avfall. Miljötratten skruvas
på en PET-flaska för att på ett enkelt sätt kunna
hälla i olja i en sluten förpackning. Tänk på att låta
oljan svalna innan den hälls ner i flaskan och att
flaskan inte är i glas.
När PET-flaskan är full slängs den som brännbart
hushållsavfall. Vid större mängd lämnas den in på
återvinningscentral i Furskog eller Töcksfors återvinningscentral. Oljan och fettet som lämnas in på våra
återvinningscentraler återvinns sedan till biodiesel
och tekniska oljor.
Miljötrattar finns att hämta gratis på biblioteket i
Årjäng och Töcksfors. Antalet trattar är begränsat så
det gäller att vara ute i god tid om du vill vara säker
på att få en tratt. Det går givetvis lika bra att
använda en vanlig tratt.

Slamtömning
Slamtömning av slambrunn ska ske minst en gång per år.
Undantag är om fastigheten på grund av låg belastning fått dispens från miljökontoret.
Vid hög belastning på avloppet kan slambrunnen behöva tömmas oftare. Som tumregel kan du räkna
med att tömning sker vid ungefär samma tid varje år och faktura kommer därefter.
Tänk på att vägen fram till slambrunnen ska vara lättframkomlig för slambilen och brunnen ska vara lätt
att upptäcka (märk gärna ut). Har du ett minireningsverk ska skötsel- och tömningsinstruktioner finnas
tillgängliga. Tömningsavgiften blir dyrare när det är mer än 25 meter till slambrunnen från slambilens
uppställningsplats.
Vid frågor gällande slamtömning ring Årjängs kommun på telefonnummer 0573-141 37 alternativt
0573-140 97 eller ring entreprenören Klevane Grävtjänst på telefonnummer 070-512 72 93
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Till dig som har kommunalt VA
Avläsning av vattenmätare
De nya vattenmätarna kan läsas av via fjärravläsning.
Detta innebär att en kommunbil kommer köra runt i
våra VA-områden med en antenn på taket och hämta
vattenmätarställningar, ungefär fyra gånger om året.
Du kommer därför inte behöva läsa av din mätare
själv. Fördelen med fjärravläsning är att faktureringssystemet får en bättre uppfattning om vilken din
förbrukning är vilket innebär att vi bättre kan undvika fakturor med höga belopp eller att du ska få pengar
tillbaka.
Med det nya systemet kan vi även upptäcka om din
fastighet skulle ha en onormalt hög förbrukning vilket
till exempel kan vara tecken på en vattenläcka eller att
en toalett står och rinner. Det nya systemet innebär
därför en bättre service mot våra abonnenter.

Viktigt med rätt konsol
vid vattenmätarbyte
Alla i Årjängs kommun som är anslutna till det kommunala ledningsnätet för VA och har en vattenmätare
hemma har antingen fått denna bytt eller kommer få en
tid hemskickad för byte. Vattenmätare har en hållbarhet på cirka tio år, efter detta måste de bytas ut enligt
lag. Mätaren tillhör kommunen och konsolen som mätaren sitter fast i tillhör fastigheten. För att mätaren ska
kunna bytas måste konsolen vara godkänd, detta för att
inga vattenläckor ska uppstå i samband med bytet.
I många gamla hus är den konsol som vattenmätaren
sitter fast i inte godkänd. Om du har en konsol med
beteckningen LK580, med svarta runda ventiler, är
denna inte godkänd. Detta beror på att konsolen har
visat sig ha brister i konstruktionen som kan leda till
vattenläckor vid manövrering och är därför oftast inte
godkänd av försäkringsbolag.
Om du är osäker på om konsolen är godkänd eller ej,
kontakta en VVS-firma eller gå in på vår hemsida
www.arjang.se där det finns mer information. Ni får
även information i samband med tidsbokning om vilka
ventiler som är godkända.
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Vad är
lägenhets/ytavgift?
När du får din faktura för vatten och
avlopp står det att en av avgifterna är
lägenhets/ ytavgift. Avgiften kan översättas
till en avgift per bostadsenhet. Har du en
villa betalar du en avgift och är det ett hus
med flera hushåll betalar du så många
avgifter som det finns hushåll. Om du
istället har t.ex. en butik räknas
istället varje 150 m² (därav
ytavgift).

Vad är grundavgift och varför måste jag betala denna?
Renhållningstaxan består av en grundavgift och en hämtningsavgift.
Grundavgiften täcker kostnaderna för återvinningscentralerna och driften av dessa.
Även om du inte skulle ha sophämtning eller om du har delat kärl med någon annan
ska du betala en grundavgift om du har en bostad i kommunen. Detta då det är en
renhållningsservice som alla som bor i kommunen kan ta del av.

Öppettider återvinningscentraler (ÅVC)

Öppettider återvinningscentraler (ÅVC)
OBS! Helgafton och helgdagar håller återvinningscentralerna stängt

Vinter (1 november-31 mars)
Furskog
Måndag 14.00-18.00
Onsdag 14.00-18.00
Lördag 09.00-13.00
Töcksfors
Måndag 14.00-18.00
Lördag 09.00-13.00

Sommar (1 april-31 oktober)
Furskog
Måndag 10.00-18.00
Onsdag 10.00-18.00
Fredag 10.00-18.00
Lördag 09.00-13.00
Töcksfors
Måndag 14.00-18.00
Onsdag 14.00-18.00
Lördag 09.00-13.00

Kontaktinfo

VA- och sophämtningsabonnemang faktureras var tredje månad, förutom
fritidsabonnemang som faktureras i september varje år. Om ni har frågor angående
fakturor, abonnemang eller vill byta storlek på sopkärl är ni välkomna att kontakta:
Ann Svendby på telefonnummer 0573-141 37
Ann.Svendby@arjang.se
Vid övriga frågor som rör avfall, slamhantering eller kommunalt VA
är ni välkomna att kontakta:
Hans-Peter Dahlgren på telefonnummer 0573-139 34
Hans-Peter.Dahlgren@arjang.se
Våra taxor och annan information hittar ni på: www.arjang.se

GDPR

Hos oss på Årjängs kommun är dina personuppgifter trygga!
Läs mer om hur vi hanterar dom på www.arjang.se/GDPR

