Bra att veta 2016

Nyheter 2016
Kommunfullmäktige i SRVs fem ägarkommuner har fattat
beslut om en ny 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.

•

Vi ökar skillnaden mellan matavfallssortering och
osorterat genom att sänka taxan för de som sorterar
ut sitt matavfall och samtidigt höja taxan för dem som
väljer abonnemang osorterat. Total kostnad för matavfallssortering 1 619 kr (190 l kärl) och 2 118 kr för
osorterat (190 l kärl).

•

Om du vid upprepade tillfällen använder det bruna
kärlet till annat än matavfall kommer SRV hämta hem
kärlet och ditt abonnemang ställs om till osorterat
med efterdebitering som följd. Du kommer först att
få ett skriftligt påpekande så du får chans att förbättra
din sortering.

•

I början av året skickas alla fakturor ut till våra kunder och
under senvintern och tidiga vårsäsongen kan det 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

Avgiften för Sorterahemma sänks med 200 kr till
2 449 kr per år.

Du hittar våra taxor på: www.srvatervinning.se/taxor

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

Öppettider på ÅVC

Vad ingår i taxan?

Ägarbyte eller adressändring

Fastighetsägarens ansvar

SRV har åtta återvinningscentraler (ÅVC)
i våra ägarkommuner Botkyrka, Haninge,
Huddinge, Nynäshamn och Salem.

Förutom att du får tillgång till återvinningscentraler så ingår följande för de
olika boendeformerna:

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

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

Villa eller radhus

Enligt kommunernas renhållningsförordning är alla fastighetsägare skyldiga
att ha sophämtning. Om du säljer ditt
hus överlåter du ditt avfallsabonnemang
på den nya ägaren genom att anmäla
ägarbyte till oss. SRV får inga adressändringar per automatik. Anmäl därför
att du ska köpa eller sälja en fastighet på:
www.srvatervinning.se/agarbyte

• Ställ sopkärlen med med minst 50
cm mellanrum, helt fritt ovanför och
framför samt 1,5 m från körbar väg.

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.
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
SMS:a ordet ÅVC till 71305 så får du
avvikande öppettider och andra nyheter
om ÅVC direkt till din mobiltelefon.

71305

ÅVC-nyheter
direkt i mobile
n

• Hämtning av restavfall och matavfall
varannan vecka.
• Hämtning och behandling av uttjänt
kyl och frys (gäller endast fastland).
Fritidshus

• Hämtning av brännbart avfall tolv
gånger under sommaren.

• 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?

Tidsbestämt uppehåll
Om du under en tid (längre än tre månader) inte använder ditt hus kan du begära
uppehåll i sophämtningen hos miljökontoret i din hemkommun. Uppehåll för fritidshus måste anmälas senast den 15 april.
Det är miljökontoret som beviljar uppehåll. Blanketter finns på vår hemsida.

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 ringa
0200-26 46 00 och beställa extra hämtning mot en avgift.

Är matavfallspåsarna slut?
Du som sorterar ut matavfall kan enkelt
hämta nya matavfallspåsar på våra ÅVCer,
och i utvalda matbutiker, kommunkontor
och bibliotek. Se hämtställen:
www.srvatervinning.se/nyapasar

RE STAVFA

MATAVFALL

• Det ska vara framkomligt till sopkärlen, t ex skottat och sandat.

• Lösgör fastfrusna påsar i kärlet inför
hämtdag. Om avfallet är fastfruset vid
ordinarie hämtning gör vi inga extrahämtningar utan debitering.

• Sopkärlen ska inte fyllas mer än att de
lätt kan tillslutas.
• Det är också fastighetsägarens ansvar
att hålla kärlen rena.
Mer information hittar du på vår hemsida:
www.srvatervinning.se/sophantering

Hyr container

Köp vår storsäck

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.

Köp SRVs storsäck på 1 kbm för blandat
avfall. En smidig lösning när du rensar
förrådet, trädgården eller bygger om. Fyll
säcken och beställ hämtning. Vi sorterar
avfallet för återvinning.

www.srvatervinning.se/hyra-container

www.srvatervinning.se/storsack

Det lönar sig att sortera

Sorteringsguiden

Om du sorterar ut ditt matavfall sänks
taxan med 50 kr i år till 1 619 kr. Avgiften för Sorterahemma sänks med 200 kr i
år till 2 449 kr.

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.

Mer om matavfallssortering:
www.srvatervinning.se/matavfall

Sorteringsguiden hjälper dig sortera:
www.srvatervinning.se/sorteringsguiden

Ditt matavfall blir närproducerad biogas
Det är till Gladö utanför Huddinge vi tar ditt matavfall där det
sedan förädlas till biogas. Det finns kapacitet att ta hand om
50 000 ton matavfall. I biogasanläggningen kommer det varje
år produceras 14 000 ton biogödsel och 80 GWh biogas, vilket
motsvarar 8,8 miljoner liter bensin eller vad 5 000 privatbilister
förbrukar i genomsnitt under ett år.
Kundservice: 0200-26 46 00 Hemsida: www.srvatervinning.se
E-post: kundservice@srvatervinning.se

