Kalmar Norra Koloniträdgårdsförening
Postbox 968
391 29 KALMAR

Fastighetsbeteckning:
Fastighetsadress:
Kundnummer:
Hämtdagar:
tis 07 maj 2019
tis 16 jul 2019
tis 24 sep 2019

Tallhagen 2:9
Norra Kolonin
45720

tis 04 jun 2019
tis 30 jul 2019
tis 22 okt 2019

tis 18 jun 2019
tis 13 aug 2019

tis 02 jul 2019
tis 27 aug 2019

Checklista inför hämtning:

Några tips!

• Soppåsarna i kärlet måste vara väl ihopknutna och locket stängt.
• Aska, slipdamm, sågspån och liknande ska slängas i väl förslutna påsar.
• På hämtdagen ska kärlet vara framställt senast kl.06.00 och stå kvar
tills det är tömt.
• Kärlet skall ställas med handtaget ut mot vägen/platsen där sopbilen
stannar, max 3 meter från tomtgräns.
• Kärlet ska vara lättåtkomligt och runt om ska det vara fritt
(minst 0,6 meter) från grenar o.d.
• Väg mellan sopbil och kärl får inte blockeras.
• Vintertid ska vägen mellan sopbil och kärl vara skottad och sandad
och fri från snövallar

• Ha kärlet stående så som chauffören
ställt tillbaka det efter tömning - då vet
du att det är vänt åt rätt håll.
• Ordna en permanent plats för ditt kärl
- då behöver du aldrig tänka på att
ställa ut det på hämtdagen, och riskerar
inte att missa någon tömning.

Vad får slängas i sopkärlet?
I sopkärlet slänger du dina hushållssopor såsom:
• aska
• leksaker (ej batteri)
• blommor
• matrester (separat i grön påse)
• blöjor, bindor, tops
• pennor, pärmar
• cd-/dvd-skivor
• blöjor, bindor
• dammsugarpåsar
• porslin, dricksglas
• diskborstar
• tandborstar
• hushållssopor
• tobak
• kattsand

Tack för din hjälp!

Visste du?
att våra 21 chaufförer dagligen tömmer
ca. 8.000 sopkärl. På ett år blir det runt
26.000 ton hushållssopor och ca
60.000 körda mil med våra sopbilar
som i huvudsak drivs med biogas.

