SOPHANTERING
SÅ HÄR GÖR DU FÖR ATT HANTERA SOPORNA KORREKT

Om sophanteringen enligt Åstorps Kommun
”En god miljö är väsentlig inte bara för oss som lever och vistas i Åstorps kommun idag utan även för
kommande generationer. Miljön kan påverkas av en mängd olika verksamheter och åtgärder såsom
industrier och verksamheter men också privatpersoner ska tänka på att påverka miljön så lite som
möjligt. Sopor kan innehålla både farliga och värdefulla ämnen. Genom att sortera soporna väl, kan
de tas omhand på ett säkert sätt och det mesta kan återvinnas. Därmed skyddas människor och
miljö. Vi kan också spara energi och naturresurser genom att använda materialen flera gånger.”
Vi har under sommaren 2016 fåt klagomål från Åstorps Kommun Miljö & Hälsa kring att sopor ligger
utanför soptunnorna, vilket bidrar till att dra till sig tex råttor och med hjälp av fåglar dras detta
runt och skapar oreda och nedskräpning. Vi har som svar på denna kritik byggt en ny miljöstation,
utökat antalet kärl och kommer kräva förbättrad sophantering från alla våra hyresgäster.

Hyresvärden hjälper er med följande hushållsavfall
Hyresvärden erbjuder er, som en del av er hyra, hjälp med hushållsavfall, som delas upp i två
kategorier; matavfall och restavfall. Fn finns totalt fyra tunnor som alla står i den Miljöstation som
finns i NordVästra delen av fastigheten. Tre tunnor (de stora tunnorna) för restavfall och en tunna
för matavfall (den mindre tunnan). Hyresvärden håller er med de papperspåsar som skall användas
till matavfall. Börjar du få slut på påsar så sänd ett mail till info@skanefastigheter.se så ser vi till så
att det läggs fler påsar utanför din dörr nästa gång vi är i fastigheten.

När sker tömning av sopkärlen?
Tömning sker på TISDAGAR och FREDAGAR.

Matavfall
I de papperspåsar som ni fått lägger ni allt organiskt avfall, ex:
 Matrester, både tillagade och råa, av kött, fisk, skaldjur
med mera. Köttben, fiskrens, räkskal och kräftskal
 Skal och rester från frukter, rotfrukter och grönsaker
 Bröd, kex och kakor. Kaffe- och tesump inklusive filter
 Blommor och annat organiskt.

Restavfall
I restavfall ingår det avfall som kommer från hushållet, dock ej
tidningar, glas, pantflaskor, plastförpackningar, kartonger etc.
Exempel på restavfall är:



Dammsugarpåsen, disktrasan, tops, blöjor, bindor
Trasig keramik, trasiga kläder, trasiga leksaker

Vad gör ni av resterande avfall?
Övrigt avfall lämnas på Återvinningsstation som bla finns på Gasverksvägen 1 i Åstorp. Karta och info
på http://www.skanefastigheter.com/fastigheter/hyllinge-genv%C3%A4gen-2/sophantering/

Detta behöver ni göra för att sophanteringen skall fungera?
För att sophantering skall fungera och hyresgästerna slippa miljöavgift så måste följande göras:






Endast slänga matavfall och restavfall (enligt ovan) i tunnorna.
Hantera övriga sopor och avfall enligt kommunens anvisningar.
Aldrig lägga sopor utanför tunnorna. Vänta istället tills det finns plats i tunnorna, vilket bör
ske efter tömning och då tunnorna töms så ofta så bör det endast röra sig om en dag.
Sköt sophanteringen själv och låt inte barnen göra detta/slänga soporna.
Tänk på att soptunnorna skall stå som bilderna visar dvs med handtaget utåt, för att de som
hanterar soporna skall ta och tömma tunnorna.

