INFORMATION
kvartal 2 2021

TREVLIG SOMMAR önskar vi er alla

När ni vattnar i
trädgården
Under sommaren kan ni
tänka på att inte använda vattenspridare
kopplat till kommunalt vatten.
Det går mycket vatten på kort tid.
Använd istället vattenkanna när ni vattnar
i er trädgård.

Lycksele Avfall och Vatten AB

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

Vattnet är en resurs / ett livsmedel
vi ska vara rädda om

RESPEKTERA ÖPPETTIDERNA PÅ VÅRA ÅVC

AVFALLSKÄRLET – KOM IHÅG

När vi har stängt får ni inte köra in även om grindarna är
tillfälligt öppna.
Våra ordinarie öppettider finns på hemsidan, www.lavab.nu
(Helgdagar är det inte öppet om inte annat annonserats.)

• Kärlen ska vara framdragna till hämtväg senast 05.00
hämtdag ( med handtag och hjul in mot fastigheten).
• Allt avfall ska vara paketerat. Även slipdamm,
dammsugarinnehåll, spån och dylikt. Opaketerat
avfall har lätt för att hamna utanför avfallsbilen
vid tömning.
• Kärlvikt, högst 60 kg. Om detta överskrids två gånger
ställs ytterligare ett kärl ut.
• Locket på avfallskärlet ska vara stängt.
• Nu under sommaren ställ kärlet i skuggan, det blir mindre
lukt. Rengör kärlet med jämna mellanrum.
• Grovavfall, elektronik och annat farligt avfall får inte läggas i
kärlet, inte heller det ni sopar upp från gården t ex sand, grus
och dylikt. Aska samt rester från grill ska lämnas till ÅVC på
speciell plats.
• Förpackningar (glas, metall, plast, papper) och tidningar
lämnas på närmaste Återvinningsstation (ÅVS).

TRANSPARENTA AVFALLSSÄCKAR
När du förpackar ditt brännbara grovavfall använd
genomskinliga säckar för att undvika felsortering.
Det är ett krav från 1 september 2019 att använda
transparenta avfallssäckar när du lämnar ditt grovavfall på
återvinningscentralen.

SORTERA INNAN ÅVC-BESÖKET
För att få ett bättre flöde på återvinningscentralens ramp så
är det bra om ni sorterat det avfall ni kommer med i bil och
släpvagn hemma i lugn och ro.
Sortera i materialslagen
brännbart grovavfall, metallskrot, möbler med metallresår,
träavfall, inert avfall (deponirest), impregnerat trä, elskrot,
elavfall, elfragg, vitvaror innehållande freon, trädgårdsavfall
förpackningar – kartong/well, glas färgat/ofärgat, plast,
metall samt tidningar och returpapper
Kom ihåg att även använda last-nät eller presenning på
släpvagnen, då är allt kvar på vagnen vid ankomst till ÅVC.

HÄMTTIDER UNDER SOMMAREN
Under vecka 26-33 i sommar så kan tömningstiderna variera
mot de normala. Detta eftersom vi har semestervikarier som
kör och det kanske inte körs i samma ordning. Vi tömmer ert
kärl på ordinarie hämtdag mellan klockan 05:00 och 22:00.
Nu under vecka 26-33 i sommar så kan tömningstiderna variera mot de normala. Detta eftersom att vi kommer att ha semestervikarier som kör. Vi kommer att tömma ert kärl på ordinarie hämtdag mellan klockan 05,00 och 21,00.

NEDSKRÄPNING I NATUREN
I stället för att skräpa ner i skog och mark, vilket är otillåtet,
åk till ÅterVinningsCentralen med avfallet.
För privatpersoner är det gratis att lämna mindre mängder
grov- samt farligt avfall. Tänk bara på att sortera avfallet först
LATRINSÄCKAR – får absolut INTE kastas i avfallskärlet
Innehållet blir spritt i hela avfallslasset i flaket på bilen när
påsen sprängs. Stor olägenhet för de som kör.
För kompostering av latrin
– kontakta miljö- och samhällsnämnden - § 39 avfallsföreskrifterna

HUNDÄGARE
Låt inte era hundar kissa på avfallskärlen.
Tänk på renhållarnas arbetsmiljö.
Det bajs ni tar upp från hundgårdar och gräsmatta ska ni
lämna på ÅVC, inte lägga i avfallskärlet för hushållsavfall. Samma problem uppstår som med latrinsäckar.

FRITIDSHUSKÄRL – Gröna med rött lock

MATAVFALLSINSAMLING
Under barmarksperioden 2021 kommer alla
hushåll och verksamheter att få nya avfallskärl.
Nu i juni månad börjar vi byta ut avfallskärlen
i centrala Lycksele för en- och tvåfamiljshus
samt mindre företag. Detta betyder att det gröna
avfallskärlet byts ut till ett svart tvådelat kärl som tar emot både
matavfall och restavfall separat från varandra. Läs mer på
lavab.nu/matavfall

SLAM – EGEN AVLOPPSANLÄGGNING
Märkning att brunn är tömd sker genom ett rött/vitt band som
sätts fast i anslutning till brunnen efter tömning.
Avisering om tömning kommer per brev ca 1-2 veckor före
planerad tömning av slambrunn.

VAD SKA AVLOPPET ANVÄNDAS TILL?
Endast kiss, bajs, toalettpapper samt disk-/tvättvatten, allt
annat är fulspolning.
Exempel på fulspolning: Fett, kondomer, bindor, tamponger,
hår, färgrester, snus, cigaretter osv

Ska enbart användas av de som har fritidshusabonnemang,
samt även här ska det enbart läggas paketerat
hushållsavfall.
Grov- samt farligt avfall, aska och förpackningar ska till
ÅVC respektive ÅVS.

KUNDTJÄNST

ANLÄGGNINGSJORD (Lycksele ÅVC)

VATTEN – KOMMUNALT
Öppning och stängning av ventil för sommar/vinter samt
ev stängning på obestämd tid ska alltid beställas hos
LAVAB som därefter utför öppning/stängning.

Jord för gräsmatta och rabatt finns att köpa hos oss.
Ett släpvagnslass 500 kronor (personbil) betala med swish.
Större volym 208 kr per ton faktureras.
Mera information finns på hemsidan.

Telefon : 0950-167 20
Mail: kundtjanst@lavab.nu
Frågor gällande ändringar av abonnemang, flyttningar, kärlbyten,
blanketter, priser, abonnemangs- och fakturafrågor m m

Beställning ska göras 1-2 veckor innan utförande ska ske.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SORTERA UT DINA FÖRPACKNINGAR ISTÄLLET FÖR ATT SLÄNGA DEM I AVFALLSPÅSEN.
Läs mera på www.ftiab.se (töm – separera – platta till – sortera – lämna till ÅterVinningsStation)
Problem på ÅVS/Återvinningsstationerna (skräpigt/överfullt) ring 0200-88 03 11
(Gratis alla vardagar 08.00-20.00 och helger/helgdagar 10.00-16.00) eller gå in på www.ftiab.se och gör en felanmälan.
Förpacknings- och Tidningsinsamlingen AB

