ÅTAGANDE
Du ska veta vad du kan förvänta dig från kommunen
och vilka krav du kan ställa. Därför har vi preciserat
innehållet i många av kommunens tjänster. Vi är tacksamma för att få dina synpunkter om du inte tycker
att vi håller det vi lovar. Hjälp oss att bli bättre!

Avfall
Hur sopor och annat avfall hanteras
Kommunen samlar in och tar hand om hushållens avfall. För att olika typer av avfall ska
kunna tas om hand på rätt sätt måste avfallet
sorteras. Sorteringen bör helst göras vid källan
d v s i bostaden. Genom kommunens VA- och
avfallsalmanacka får alla hushåll information
om hur de ska hantera sitt avfall.
Sophämtningen utförs av kommunens renhållningsentreprenör RenoNorden AB. De vanliga
hushållssoporna hämtas vid bostaden. Hushåll
i småhus som har egen sophämtning kan välja
storlek och placering av sopkärlet och hur ofta
det ska tömmas, en så kallad behovshämtning.
I flerbostadshus och vid grupphusbebyggelse
har man gemensam avfallshantering. Fastighetsägaren/föreningen svarar för avfallsutrymmena. Matavfall, farligt avfall, el-avfall, kyl/
frys, grovavfall och trädgårdsavfall kan också
hämtas vid bostaden enligt särskilda rutiner.
Alla hushåll får betala en avgift för att få sina
hushållssopor hämtade. Avgiftens storlek beror
på sopmängden och hur lätt det är att hämta
dem. I flerbostadshus läggs avgiften på hyran/

månadsavgiften. Vissa typer av avfall hämtas
efter beställning mot särskild avgift.
Till Görvälns återvinningscentral kan hushållen åka själva och lämna alla typer av avfall
utom vanliga den vanliga sopppåsen, hushållssopor.

Vi åtar oss
Avfallet hämtas i enlighet med det abonnemang som finns eller efter den beställning som
har gjorts. Detta förutsätter att avfallet är sorterat och förpackat på rätt sätt, placerat på rätt
ställe och att sopbehållaren och vägen dit är fri
från is och snö eller andra hinder.
Alla hushåll får information om hur avfallet
ska sorteras, hur stor avgiften är för olika typer
av hämtningar, när återvinningscentralen har
öppet och annat som har betydelse för avfallshanteringen.
Beslut av tekniska nämnden, gäller 2012-2013.

Hjälp oss att bli bättre
Vi vill gärna ha dina synpunkter, klagomål och
förslag. Kontakta i första hand kommunens
kundtjänst 08-580 285 00.

