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Bromölla

• Vi hjälper dig att göra rätt!
• Äntligen - utökade öppettider
på Åsen!

Vi hjälper dig att göra rätt!

Sortera dina matrester!

Om vi vill meddela något till dig så hänger vi ett meddelande på sopkärlet.

I Bromölla kommun behöver vi bli bättre på att sortera vårt matavfall! Att
sortera ut matavfall med hjälp av gröna påsen är både lätt och smidigt. En
liten insats av dig, men en stor insats för miljön!

Ibland behöver vi som sköter sophämtningen meddela något till dig. Då hänger vi
ett meddelande på sopkärlets handtag. Där berättar vi vad du behöver åtgärda för
att tömningen ska ske problemfritt nästa gång. Om anvisningarna inte följs kan det
hända att vi inte kan tömma ditt kärl.

Röd miljöbox för farligt avfall
Alla hushåll ska ha tillgång till en röd miljöbox för insamling av farligt avfall
inklusive småelektronik. Med småelektronik menas mobiltelefoner,
rakapparat, eltandborste med mera.

Farligt avfall, såsom färgrester, rengöringsmedel, spillolja, småbatterier och ljuskällor, får
inte läggas i soppåsen utan ska sorteras ut separat.

Matrester, skal, kaffesump med filter och allt annat matavfall lägger du i den gröna
påsen. Övrigt hushållsavfall slänger du i din vanliga soppåse. Knyt ihop påsarna med en
ordentlig dubbelknut och lägg dem i soptunnan. Ganska lätt, eller hur? Kom ihåg att
efter du använt påsen som sadelskydd på cykeln eller som gympapåse så ska matavfallet
hamna i påsen och påsen i kärlet! Avfallet hämtas sedan av sopbilen och körs till den
optiska sorteringsanläggningen på Åsens avfallsanläggning. Där sorteras matavfallet ut
med hjälp av kameror, som känner igen de gröna påsarna. För att den optiska sorteringen
ska funka så får inget annat material läggas i den gröna påsen!
Vad ska sorteras i den gröna påsen?
• Alla matrester
• Grönsaker, rotfrukter, frukt och svamp
• Kött, fisk, ägg och äggskal
• Kaffe, kaffefilter
• Servetter och hushållspapper
• Bröd, kakor och mjöl
• Godis, chips och popcorn, med mera
Blöjor, tvättlappar, kattsand, aska, stearin, snus, tobak och tuggummi är några produkter
som inte hör hemma i matavfallspåsen.

Hampus Carlsson från Carlssons Renhållning AB

Lägg det sorterade farliga avfallet i den röda miljöboxen. När boxen är full, eller när du helt
enkelt vill ha den tömd, ställer du ut den tillsammans med ditt kärl när det ska tömmas. Det
farliga avfallet töms i ett separat fack i sopbilen.

Visste du att?

För att underlätta hanteringen ska småbatterier och ljuskällor läggas i genomskinliga
plastpåsar (batterier för sig och ljuskällor för sig). Kemikalier ska vara förpackade i
originalförpackningen. I annat fall måste förpackningen märkas med innehåll. Är innehållet
inte sorterat eller locket inte på, tömmer inte sophämtaren boxen. Du får då sortera
innehållet och ställa ut boxen igen vid nästa hämtningstillfälle.

• 1 kilo återvunnen plast sparar 1 liter olja
• Glas och metall kan återvinnas hur många gånger som helst
• 1 ton återvunnet papper sparar 14 träd
• En biogasbil kan köra 2,5 kilometer på matavfallet i en grön påse
• Du är enligt lag skyldig att sortera dina sopor.

Har du större otympligare saker som inte får plats i den röda boxen kan du lämna dem på
Åsens återvinningscentral eller boka hämtning av grovavfall. Saknar du röd miljöbox?
Beställ på Åsens avfallsanläggning.

Äntligen - utökade öppettider
på Åsens återvinningscentral!
Från och med 1 april 2019 ökar vi tillgängligheten till Åsens återvinningscentral
genom att utöka öppettiderna på måndagar och lördagar året runt. Totalt innebär det
ytterligare 4 timmar varje vecka för dig att komma till oss på Åsen. Det ska vara lätt att
göra rätt!
Nya öppettider (from 1 april 2019):
Måndag:
7–18
Tisdag-fredag: 7–16
Lördag:
9–14

Vi syns på Åsen!

KONTAKT
Kontakta kommunen vid
• Frågor om återvinning • Frågor om hämtplatser
0456-82 21 55 eller 0456-82 21 15
Kontakta Bromölla Energi & Vatten AB vid
• Byte av kärl • Beställning av trädgårdskärl • Frågor om din faktura • Beställning
av extra hämtning • Beställning av ytterligare hämtning av grovsopor
0456-62 25 00
Kontakta Carlssons Renhållning AB vid
• Frågor om hämtdag • Utebliven hämtning
0733-32 32 90 eller 0733-32 32 91
Kontakta Åsens avfallsanläggning vid
• Hämtning av kyl och frys • Beställning av röd miljöbox • Beställning av Åsenkort
0456-82 25 21
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