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Vill du spara 1000 kronor?
- Det är många som ställer ut
restavfallet när kärlet inte är fullt,
säger Daniel Björkström, miljöarbetare och en av dem som hämtar ditt
restavfall och matavfall.
- Man kan tjäna på att inte ställa
fram kärlet varje gång, så vänta tills
det är fullt.
Lyft på locket till ditt sopkärl och
kolla om det måste tömmas nu. Eller
klarar du dig till nästa tömning? Det
vanligaste kärlet för restavfall kostar 79 kronor per gång du tömmer.
Om du tömmer varje tillfälle, då kostar det 2054 kronor på ett år. Ungefär hälften av kunderna klarar sig
med att bara tömma 12 gånger eller
mindre, och betalar högst 1000 kronor för hämtningen. Om du sorterar
ut matavfallet och förpackningarna

Tanka biogas från Göviken.
Biogasen kommer från reningen av avloppsvatten. Så om du
spolar en toalett i Östersund, så
producerar du fordonsbränsle!

så behöver restavfallskärlet inte tömmas så ofta.
Sortera ut mera
Ta med förpackningarna
till en återvinningsstation.
En förpackning är något
du har köpt för att du ville
ha det som fanns inuti.
Matavfallet är resterna från din tallrik, skal,
kaffesump med filter och
tepåsar av papper. Hushållspapper och servetter
går också bra, men ingen
plast i matavfallet. Matavfallskärlet
kan du ställa ut varje gång för du
betalar en årsavgift för det. I kärlet
för restavfall till förbränning blir det
kvar dammsugarpåsar, blöjor, bindor, snus, fimpar, leksaker av plast
eller trä, postit-lappar och kuvert.

Avfallvaostersund heter
vi på instagram och
facebook, följ oss där och
läs servicemeddelanden,
tips och trix.

Fakturor och meddelanden i din digitala brevlåda
Östersunds kommun skickar meddelanden och fakturor till digitala brevlådor. Meddelandena kan till exempel gälla när det är slamtömning, problem
med sophämtning, eller meddelanden om vatten och avlopp.
Om du förut hade pappersfakturor så kommer de också till den digitala
brevlådan. Men om du vill kan du beställa e-faktura på din internetbank i
stället. Gör så här:
•
•
•
•

Ha en gammal faktura till hands så du kan uppge ditt kundnummer
Logga in på din internetbank
Klicka dig fram till e-faktura
Sök efter Östersunds kommun och följ anvisningarna

Du tjänar på att ställa ut restavfallkärlet bara när det behövs. Miljön
tjänar också på det, för att det går
åt mindre bränsle om stoppen blir
kortare. Och om mängden restavfall
blir mindre - då blir det färre transporter till förbränningsanläggningen
i Sundsvall.

Spara regnvatten att vattna
blommor med i sommar!
Röj runt slambrunnen inför
slamtömningen i sommar
Återvinningscentralernas
öppettider i midsommar
Torsdag 24 juni:
Odenskog har öppet kl 9 - 16.
Brunflo har stängt.
Midsommarafton fredag 25 juni:
Odenskog har stängt.
Midsommardagen lördag 26 juni:
Odenskog och Lit har stängt.

Sophämtning sker på
midsommarafton
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