PR IS LIS TA

HUSHÅLLSAVFALL
I nedan priser ingår 33 tömningar per år.
TYP AV KÄRL

ÅRSAVGIFT

2 fyrfackskärl, 370 liter

3 770 kr / år

1 fyrfackskärl, 370 liter

3 010 kr / år

1 tvåfackskärl, 370 liter

3 070 kr / år

1 kärl för restavfall, 140 liter

2 980 kr / år

1 kärl för restavfall, 190 liter

3 050 kr / år

1 kärl för restavfall, 370 liter

3 280 kr / år

TR ÄDG ÅRDSAVFALL
I nedan priser ingår 19 tömningar per år.
TYP AV KÄRL

ÅRSAVGIFT

190 liter

1 000 kr / år

370 liter

1 070 kr / år

BRA ATT VETA
Om kärlbyte eller byte av ägare till fastigheten sker efter att fakturan
skickats ut för innevarande faktureringsperiod, kommer fakturering ske
först efterföljande period. Köparen och säljaren gör upp ev. extrakostnader sinsemellan.
Årsavgiften är avrundad till hela kronor. Fakturering sker kvartalsvis.

E N FÄ R G S TA R K PA R T N E R M E D
E T T G L O B A LT M I L J Ö A N S V A R

AV FA LL SGUIDEN
S TA F FA N S T O R P 2 0 2 0

HUSHÅ LL SAV FA LL
Gör en insats för miljön och sortera ditt avfall noga!
HÄMTNINGSTIDER
Nedan ser du vilka tider som gäller för respektive
abonnemang. Önskar du ändra abonnemang gör du det på
staffanstorp.ohlssons.se.
Ordinarie:
Du som har ordinarie abonnemang får dina kärl tömda
varannan vecka, det vill säga var 14:e dag. Utöver det
hämtar vi avfallet varje vecka under vecka 23-34.
Extratömning sker under vecka 52 och vecka 53 20202021. Det innebär sammanlagt 33 hämtningar per år.
Du som har fyrfackskärl får kärl 1 tömt varannan vecka
medan kärl 2 töms var fjärde vecka.
Varje vecka:
Du som har fyrfackskärl och tömning varje vecka får kärl 1
tömt 53 gånger per år. Kärl 2 töms var fjärde vecka.
Fritidshus:
Du som har fritidshus (sommarstuga) får dina kärl tömda
varannan vecka mellan april och oktober (vecka 14-43).
HÄMTNINGSPLATS
Kärlen ska vara utrullade senast kl 06:30 på hämtningsdagen och placeras vid tomtgränsen, där sopbilen kan
stanna. Kärlen ska stå väl synliga och handtagen ska vara
vända utåt, mot sopbilen. Vägen till kärlen ska vara lättframkomlig (halkbekämpad och snöröjd).
FYLLNADSGRAD
Avfallet hämtas inte om något av kärlen är överfullt (locket
ska kunna stängas helt), för tungt eller om avfallet inte är
korrekt sorterat. Du måste då rätta till problemet och först
när du gjort det hämtas avfallet vid nästa hämtningstillfälle.

TR Ä DG Å RDSAV FA LL

GROVAVFALL

Du som har mycket trädgårdsavfall hemma kan behöva
teckna ett abonnemang för ett kärl för trädgårdsavfall.

Har du skrymmande eller tungt hushållsavfall som inte
kan placeras i dina kärl? Vi hämtar det åt dig! Hämtningen
sker kostnadsfritt och vi hämtar max 5 kollin per månad.

VAD RÄKNAS SOM TRÄDGÅRDSAVFALL?
Rester från gräs- och häckklippningen, ris, barr, löv, blast,
bark, vissna plantor, fallfrukt, ogräs och smågrenar är
exempel på material som du gärna får slänga i kärlet för
trädgårdsavfall. Allt du slänger i ditt kärl för trädgårdsavfall komposteras och blir sedan till ny jord. Därför är det
viktigt att du bara lägger i komposterbart avfall i kärlet.
VAD RÄKNAS INTE TILL TRÄDGÅRDSAVFALL?
Sten, jord, grus, grövre grenar och stammar är exempel på
material som du inte får slänga i kärlet. Däremot kan du
som enskilt hushåll lämna den sortens material till din
närmaste återvinningscentral.
HÄMTNINGSTIDER
Varannan vecka från mars till november. Tömningen sker
vecka 11-47 för de som har tömning udda veckor, och
under 12-48 för de som har tömning jämna veckor.
HÄMTNINGSPLATS
Kärlet för trädgårdsavfall ska sättas ut senast kl 06:30 på
tömningsdagen. Kärlet ska stå vid tomtgränsen och
handtaget ska placeras ut mot sopbilen.
SAKNAR DU KÄRL?
Om du saknar kärl för trädgårdsavfall kan du ansöka om
abonnemang på staffanstorp.ohlssons.se. Fakturering
sker utöver den vanliga hämtningen av hushållsavfall.
JULGRANAR
Vi hämtar din julgran gratis i januari 2021! Kom ihåg att
granen måste vara nedklippt, bunden och stå vid tomtgränsen för att vi ska kunna ta hand om den.

Boka din hämtning på staffanstorp.ohlssons.se.
VAD RÄKNAS SOM GROVAVFALL?
• Vitvaror: kyl, frys, spis, tvättmaskin, torktumlare
• Cyklar
• Möbler
• TV eller dator
VAD RÄKNAS INTE SOM GROVAVFALL?
• Ny- och ombyggnadsavfall som dörrar, brädor, fönster,
köksskåp eller heltäckningsmattor
• Oljetankar- och pannor
• Gasolgrill
• Bensindrivna gräsklippare
• Sopskåp
• Lastpallar
• Värmepumpar och bildelar
• Varmvattenberedare
HÄMTNINGSPLATS
Placera ditt grovavfall vid tomtgränsen senast måndag
kl 06:30 den aktuella hämtningsveckan. Märk avfallet med
”grovavfall”. En exakt dag kan inte garanteras eftersom det
beror på hur många kollin som ska hämtas. Grovavfallet
hanteras av en ensam chaufför.
Bostadsrättsföreningar och flerfamiljshus har
förbestämda platser för grovavfallet som bestämts
tillsammans med Ohlssons.

S T A F F A N S T O R P. O H L S S O N S . S E
Här kan du läsa mer om renhållningen i Staffanstorp,
göra ändringar och beställa hämtning av grovavfall.

