Sommar 2017
Nyheter om avfall,
vatten och avlopp

Farligt avfall
– ja tack!
Du som bor i villa lämnar
enkelt ditt farliga avfall i den
röda boxen eller vid den mobila
återvinningscentralen. Sid 3

Biltvätt – på rätt sätt!
Mälaren försörjer ca 2,5 miljoner män
niskor med dricksvatten och i dess
vatten badar och fiskar vi. Tillsammans
måste vi skydda Mälaren från förore
ningar. Tvätta t ex aldrig bilen på gatan
eller på asfalterad mark. Spillvattnet,
som ju innehåller föroreningar som
oljerester, metaller och lösningsmedel,
rinner då ner i dagvattenbrunn eller
kanske t.o.m. rakt ut i vattendrag.
Tvätta på rätt sätt:
Biltvätt: Det allra bästa för miljön är
att använda en miljöanpassad biltvätt.

Vattenkiosker
Törstig i värmen? Då kan det vara bra
att veta att det finns nio vattenkiosker
i Järfälla kommun där du kan fylla
din vattenflaska. Håll utkik efter
de små ljusblå husen. Karta över
vattenkioskernas placering hittar du
på jarfalla.se

Här renas och återanvänds vattnet och
allt slam omhändertas.
Gör-det-själv-hall: Näst bästa
alternativet är att tvätta bilen i en ”gör
det själv-hall”. Välj alltid miljöanpas
sade bilvårdsprodukter.
Gräsmatta: I sista hand kan du tvätta
bilen på annan mark än asfalt, till exem
pel på gräsmattan. Inte ett alternativ som
kan rekommenderas fullt ut, men ändå
bättre än att tvätta på gatan. Spillvattnet
tas upp av marken och renas av mikroor
ganismerna som finns naturligt här.

Sökord:

Bra att veta
Görväln ÅVC öppettider:

Farligt avfall

Måndag – torsdag 12–20
Fredag – lördag 9–16
Se www.sorab.se för
avvikande tider

I Järfälla kommun värnar vi om miljön.
Ett av våra viktigaste mål är att inget
farligt avfall ska läggas i vanliga
soppåsen. För att vi ska nå det målet
måste vi alla hjälpas åt.

Gör så här!
Villahushåll: Bor du i villa lägger du
ditt farliga avfall i den röda boxen och
beställer hämtning när den är full.
Alla kommuninvånare har dessutom
tillgång till Görvälns återvinningscentral.
Här finns en miljöstation där du kan läm
na ditt farliga avfall.
För tydlighets skull ska det farliga av
fallet lämnas i sin originalförpackning.
Om den inte finns kvar kan du själv skriva
på produkten vad den innehåller. Avfall
som saknar innehållsbeskrivning får inte
lämnas i gemensamt utrymme utan läm
nas på återvinningscentralens miljösta
tion. Se öppettider på sorab.se. Beställ
hämtning på jarfalla.se/avfall eller ring
servicecenter 08-580 285 00

Tips från din
sophämtare Jimmy
Hej!
Det är jag och
mina kollegor
på RenoNorden
som har fått
förtroendet
att hämta
hushållsavfallet
hos dig som bor i
Järfälla.
Nu har växtsäsongen äntligen
kommit igång på allvar och det
jobbas för fullt i trädgårdarna runt
om i kommunen. Härligt! Då tänkte
jag att det passar bra att påminna er
med trädgårdsabonnemang att inte
lägga i för tunga saker så som fylla
det med jord, eller för mycket blött
gräs eller sten och tunga rötter. Det
tackar vi för!
Jag önskar er en härlig sommar!
Jimmy Blix

Tack för att du tänker på miljön!

Mycket giftigt –
Kan vara dödligt
vid förtäring,
hudkontakt eller
vid inandning.
Hälsofarligt –
Kan orsaka aller
giska reaktioner,
kan vara dödligt
vid förtäring.

Frätande – Kan
orsaka förgiftning,
ge skador eller aller
gier vid förtäring,
hudkontakt och
inandning.

Oxiderande –
Kan framkalla
eller förvärra
brand.

Brandfarligt – Lätt
antändligt, risk för
våldsam eller explo
siv förbränning.

Miljöfarligt
– Kan skada
miljön på kort
eller lång sikt.

Mobila
återvinningscentralen
– MÅVC
Den mobila återvinningscentralen
fortsätter att besöka Järfälla under
hela 2017. Här finns möjlighet att
lämna grovavfall, elektronik, farligt
avfall och mycket mer. Under våren
har medborgarna samlat in totalt
400 kg avfall var av 110 kg är farligt
avfall så som batterier, ljuskällor och
elektronik. Tack!

Återbruk
– ja tack!
Nu tar vi även h
la oc
emot dina he
i den
rena prylar
medföljande
återbruksbilen.

Vi hälsar alla Järfällabor hjärtligt
välkomna i sommar!

Mobila återvinningscentralen
– turlista sommar 2017
Mobila återvinningscentralen ställs upp på
söndagar kl 09.00–12.00 enligt följande turlista:
Barkarby

Jakobsberg

Kallhäll

Byleden/Brasvägen,
Björkebyparkeringen
Följande söndagar
25 Juni
6 Augusti
17 September

Snapphanevägen
17 – 19, parkeringen
vid Tallbohovsskolan
Följande söndagar
9 Juli
20 Augusti

Källtorpsvägen 65,
parkeringen vid
Bolindervallen
Följande söndagar
11 Juni
23 Juli
3 September

JA TACK! Brännbart
grovavfall, mattor & stop
pade möbler, metallskrot,
porslin, textilier/kläder,
emballage, kemikalier,
målarfärg, elektronik,
ljuskällor, småbatterier,
blybatterier m.m.

NEJ TACK! Du kan
inte lämna hushållsav
fall (rest- och matav
fall), vitvaror, kyl och
frys, trädgårdsavfall,
tryckimpregnerat trä eller
asbest.

TÄNK PÅ! Utrymmet i den mobila
återvinningscentralen är begränsat.
Har du stora mängder avfall och
tillgång till bil hänvisar vi dig till
den fasta återvinningscentralen.
Se öppettider på Sörabs webbsida
sorab.se/hushall/
atervinningscentraler/

Järfälla kommun
Telefon servicecenter: 08-580 285 00
E-post: kontakt@jarfalla.se

