INFORMATION
kvartal 1 2021
Långfredag och annandag påsk är Lycksele ÅVC stängd.
Ytterligare eventuella ändringar i körturer annonseras
på www.lavab.nu senare

Du som betalar din faktura via
internetbank TÄNK PÅ MILJÖN
anmäl dig som e-fakturakund.
Då kommer fakturan elektroniskt
direkt till din internetbank och
behöver bara godkännas.
Man kan i internetbanken själv
ordna så att e-fakturan dras
automatiskt på förfallodagen.

---------------------------------------------

SÅ KAN DU MINSKA AVFALLET

KLARA OCH KOMMANDE STÖRRE PROJEKT

Det finns mycket vi kan göra för att minska mängden avfall.

På Lycksele centrala reningsverk har byggnationen av ett
ytterligare reningssteg, biologisk rening, färdigställts.

Här är några tips på hur du själv kan påverka hur mycket
avfall du lämnar efter dig:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Köp saker som håller länge
Lämna dina gamla hela saker till återbruksbutik eller sälj
på internet eller loppis och köp själv därifrån
Reparera saker som gått sönder
Använd plastkassen flera gånger eller ta med egen
tygpåse till affären
Drick kranvatten istället för vatten på flaska eller burk
Planera matinköpen väl så allt hinner tillagas innan det
blir gammalt (veckomatsedel)
Lär dig laga god mat på rester
Ge upplevelsepresenter istället för vanliga paket
Beräkna hur mycket färg som går åt om du ska måla

Du som inte har facebook kan
se vad vi skriver på vår facebooksida genom att klicka på denna
länk som finns i sidfoten på
www.lavab.nu.

Planering inför kravet på obligatorisk matavfallsutsortering från
1 januari 2022 pågår. Mera information kommer.
Nybyggnation av ett minireningsverk är planerat i Umgransele.
Beräknad byggstart för det är maj 2021.

BILTVÄTTARHELG 24-25 april 2021
Biltvätt på gatan eller garageuppfarten förstör vår
vattenmiljö. Tvätta bilen på en biltvätt istället.
Varje år sker ungefär 20 miljoner biltvättar direkt på gatan. Det
innebär att olja, giftiga tungmetaller och asfaltsrester rinner rakt
ut i våra vattendrag, sjöar och hav via dagvattenledningar.
Ämnen som är skadliga för både människa och miljö, och
svåra för naturen att bryta ner.

INGET FETT I AVLOPPET

Är du nyfiken på hur det ser ut på Lycksele ÅVC. Titta då in
på vår hemsida och gå en virtuell tur.

Matfett som hälls i våra avlopp orsakar stopp och
driftsstörningar. Vi delar ut miljötrattar, som underlättar
hanteringen av överblivet fett och på sikt kan spara både pengar
och miljö. De finns att hämta på återvinningscentralerna.

INFÖR BESÖKET PÅ ÅVC
Sortera avfallet hemma, så blir det enklare när du kommer
med ditt avfall till återvinningscentralen.
Använd genomskinliga plastsäckar för grovavfallet.

Företag på ÅVC – information och blanketter
finns på www.lavab.nu under återvinningscentraler.

Årets tema; värdering av vatten.
http://www.worldwaterday.org/theme/
Med världsvattendagen vill FN öka medvetenheten om vattnets
betydelse för oss alla här på jorden.
www.vattendag.org

INSAMLINGSSTATISTIK över 2011 till 2020-års insamling av FÖRPACKNINGAR och TIDNINGAR från
FTI:s återvinningsstationer samt från de hushåll som har fastighetsnära insamling av förpackningar
och tidningar i samarbete med FTI. Läs mera under www.ftiab.se insamlingsstatistik.
Statistiken anges i kilo per fast boende invånare och år (31 december samma år) i Lycksele kommun.
2020
Materialslag 2011 2012 2013 2014 2015 2016
2017 2018
2019 2020
Nationellt
Glas (inkl vht) 12,48 15,71 15,40 14,35 13,94 16,99
14,85 15,54
19,35 17,44
22.6
Papper/Well 11,95 12,78 13,33 14,97 16,98 17,10
17,17 20,55
22,40
23
16,9
Metall
1,21
1,16
1,41
0,96
1,37
1,15
1,23
1,23
1,73
1,74
1,8
Plast
4,85
4,62
4,42
4,30
5,10
5,35
5,06
7,05
7,32
8,02
8,7
Tidningar
39,32 36,93 37,39 37,27 26,65 22,86
21,38 24,89
19,25 14,19
13,6
Förpacknings- och Tidningsinsamlingen AB

HAR DU SÅLT DITT FRITIDSHUS/DIN VILLA?

MEDDELA OSS ÄGARBYTET.

När ni säljer/överlåter er fastighet, kom ihåg att meddela oss genom mail till kundtjanst@lavab.nu eller ring 0950-167 20.
Uppgifter som då önskas är datum för ägarbyte, namn, adress och person-/organisationsnummer på den som köpt fastigheten.

