Bra att veta 2016

Nyheter 2016
Kommunfullmäktige i SRVs fem ägarkommuner har fattat
beslut om en avfallstaxa för 2016.
•

Taxan höjs generellt med en procent. Utöver det sker
förändringar i vissa tjänster som kan medföra att den
totala höjningen kan överstiga en procent.

•

Latrinhämtning ska ske minst åtta gånger per år under
tidsperioden maj till oktober. Årsavgift vid hämtning av
latrin var tredje vecka är 2 826 kr (inkl. moms).

•

Ekonomitömning av slam för behållare på 0-3 kbm är
kostnaden, enligt 2016 års taxa, 1 133 kr. För behållare
mellan 3-6 kbm är kostnaden 1 778 kr. Priserna är inkl.
moms och behandlingsavgift.

•

Tömning med slamkärran jämställs med slangdragning och debiteras med 255 kr per påbörjade 10-tal
meter. Dock med ett avgiftstak på 2 250 kr (inkl.
moms) per tömning. Avståndet räknas från slambilens
uppställningsplats.

•

Kostnaden för slamtömning med två man försvinner
och räknas istället in i slangdragningsavgiften.

Under våren skickas SRVs årsfakturor ut till alla våra
fritidshuskunder. Det kan därför ibland vara många som
ringer till vår kundservice. Om du vill slippa vänta i telefonkö kan du ställa dina fakturafrågor på vår hemsida:
www.srvatervinning.se/faktura
Du hittar oss även här

facebook.com/srvatervinning | twitter.com/srvatervinning

Se fler prisuppgifter på: www.srvatervinning.se/taxor

0200-26 46 00 | kundservice@srvatervinning.se
www.srvatervinning.se

Öppettider på ÅVC

Vad ingår i taxan?

Fastighetsägarens ansvar

Skyttbrink, Flemingsberg, Jordbro,
Fittja, Skogås, Salem och Nynäshamn:
Måndag-torsdag: 13.00-19.00
Fredag-söndag: 09.00-16.00

• Hämtning av brännbart avfall tolv
gånger under sommaren.

• Sopkärlen ska stå vid tomtgränsen
senast kl 06.00 på hämtdagen.

Sorunda:
Onsdag: 13.00-19.00 (v. 18-40)
Lördag: 09.00-16.00
Helgdagar (öppet 09.00-16.00)*
Trettondagen, långfredag, annandag påsk,
första maj, kristi himmelsfärdsdag, 6 juni
och annandag jul.
* Sorunda ÅVC har oavsett helgdagar endast
öppet under lördagar och onsdagar (v. 18-40).

Stängt på ÅVC
Midsommarafton, midsommardagen, julafton, juldagen, nyårsafton, nyårsdagen.
Passerkort
Tänk på att du behöver ett passerkort för
att komma in på återvinningcentralerna.
Om du inte har något passerkort så kan
du beställa det på:
www.srvatervinning.se/passerkort

ÅVC-information i mobilen
SMSa ordet ÅVC till 71305 så får du
avvikande öppettider och andra nyheter
om ÅVC direkt till din mobiltelefon.

För dig som har fritidshus i Botkyrka,
Haninge, Huddinge, Nynäshamn och
Salem ingår följande:

• Fritidshus i skärgården har tillgång till
mobil ÅVC två gånger om året.
• Hämtning och behandling av uttjänt
kyl och frys (gäller endast fastland).

När hämtas mina sopor?

På vår hemsida kan du söka på din adress
och se när vi hämtar avfall och latrin.
www.srvatervinning.se/sophamtning

Glömt ställa ut sopkärlet?

Sopkärlen ska stå vid tomtgräns senast
klockan 06.00 på hämtdagen. Om du
glömt att ställa ut dina sopkärl kan du beställa extra hämtning på 0200-26 46 00
eller vår hemsida:
www.srvatervinning.se/extrahamtning

Ägarbyte eller adressändring

Enligt kommunens renhållningsordning
är alla fastighetsägare skyldiga att ha
sophämtning. I kommunerna Botkyrka,
Haninge, Huddinge, Nynäshamn och
Salem är det SRV som sköter sophämtningen. SRV får inga adressändringar
per automatik. Anmäl därför att du ska
köpa eller sälja en fastighet på:
www.srvatervinning.se/agarbyte

71305

ÅVC-nyheter
direkt i mobile
n

Här hittar du tips och råd på hur du hanterar ditt sopkärl och underlättar för våra
chaufförer att hämta ditt avfall.

• Det ska vara framkomligt till sopkärlen. Ställ sopkärlen med minst 50 cm
fritt mellanrum runt omkring, helt
fritt ovanför och max 1,5 m från körbar väg.

ÅVC i skärgården

I början och slutet av sommaren lägger vår
mobila återvinningscentral till vid olika
bryggor i skärgården. De kommer en gång
på våren och en gång på hösten och lägger till vid ångbåtskajen eller en liknande
plats. Aktuell turlista för vår mobila återvinningscentral hittar du på vår hemsida:
www.srvatervinning.se/mobilavc

• Sopkärlen ska inte fyllas mer än att de
lätt kan tillslutas.

• Det är fastighetsägarens ansvar att
transportvägen fram till tömningsplatsen hålls i framkomligt skick.
www.srvatervinning.se/sophantering

Viktigt att tänka på inför slamtömningen
Fastighetsägaren ansvarar för att slamanläggningen vid den egna fastigheten kan
tömmas på ett arbetsmiljöriktigt sätt. Det innebär bland annat att se till att slang
inte behöver dras mer än 10 meter.
• Slamtömning av anläggningen utförs
mellan 06.00-15.00.

• Hundägare ombeds att hålla hundar inomhus under slamtömningen.

• Markera slamanläggningens läge på tomten. Du kan beställa vår markeringsvimpel
gratis hos vår kundservice på telefon:
0200-26 46 00

• Avgift tas ut även om tömning inte kunde
genomföras.

• Röj undan eventuella hinder för slang och
fordon. Flytta på bilar och båtar som kan
stå i vägen på tomten.
• Meddela oss om vägen i ditt område ej är
framkomlig.

• Har du ett brådskande fall utom kontorstid? Ring SRVs 24 timmars jourtelefon:
08-657 64 00.

Läs mer om slamtömning:
www.srvatervinning.se/slam

Hyr container

En storsäck för 900 kr

Behöver du hyra container? SRV hyr ut
containrar för trädgårdsavfall, byggavfall eller grovsopor så du enkelt kan bli av
med avfall från till exempel en renovering
eller städdag.

En smidig lösning när du rensar förrådet
eller trädgården. Fyll säcken och beställ
hämtning. Vi hämtar, sorterar och återvinner. Priset inkluderar hämtning, sortering och behandling - gäller för fastland.

www.srvatervinning.se/hyra-container

www.srvatervinning.se/storsack

Trädgårdsavfall

Sorteringsguiden

Lämna löv, gräs, grenar, klipp från buskar
och stockar upp till 25 cm i diameter på
någon av våra återvinningscentraler. Julgranar räknas också som trädgårdsavfall.

Allt hör inte hemma i den vanliga soppåsen. SRVs sorteringsguide hjälper dig
slänga rätt sak på rätt plats så att det kan
bli nya material.

www.srvatervinning.se/avc

www.srvatervinning.se/sorteringsguiden

Linolja, teakolja och bonvaxer är självantändande
Har du oljat in dina utemöbler eller altanten? Tänk då
på att linolja, teakolja och bonvaxer är oxiderande. Det
innebär att i kombination med porösa material som tygtrasor eller hushållspapper blir det så varmt att oljan kan
självantända. Därför är det viktigt att du dränker den använda trasan eller hushållspappret i vatten och försluter i
en plastpåse innan du slänger den. Helst ska du lämna in
påsen till miljöstationen på en återvinningscentral.
Kundservice: 0200-26 46 00 Hemsida: www.srvatervinning.se
E-post: kundservice@srvatervinning.se

