INFOBLAD nr 1 2018
Här kommer det första infobladet för 2018 från Tekniska
enheten. Vår målsättning med infobladen är att du som
kund ska bli informerad om vår verksamhet och sådant
som är viktigt för dig som kund att veta.
Öppettider för Återvinningscentralen i Dorotea
Helgfria torsdagar 12.00 – 19.00
Helgfria fredagar 07.30 – 15.30
							
Återvinningscentralen är stängd följande datum:
Långfredag 30/3
Kristi Himmelfärdsdag 10/5
Midsommarafton 22/6
Öppet mellan 07:30 – 15:30 följande datum:
Skärtorsdag 29/3
Torsdag 21/6
Allhelgonaafton 2/11
Extra öppet ÅVC 2/6 – 5/6
Lördag – Söndag mellan kl 11:00 – 15:00
Måndag – Tisdag mellan kl 16:00 – 20:00
Onsdag stängt
Torsdag – fredag vanliga öppentider
Hur ska jag sortera?
Sortera dina sopor väl, så kan de tas omhand på ett säkert sätt och det mesta kan återvinnas. Läs mer om hur
du ska sortera olika avfallsslag genom att gå in på www.
sopor.nu och klicka på fliken Sortera rätt.
Ändrad placering av sopkärl
Från och med 1/1 2018 töms samtliga sopkärl i Dorotea
kommun med ett sidlastande fordon. Bytet av fordon
innebär en effektivare hantering av sopkärlen, men
framförallt, en ökad säkerhet för renhållningsarbetarna.
Bytet av hämtningsfordon innebär i praktiken att hämtningsfordonet kör upp jämsides med sopkärlet och
tömmer det via en lyftarm som är monterad på höger
sida av fordonet.
Du som abonnent behöver därför säkerställa att hämtningsfordonets lyftarm kan komma åt ditt kärl. Det gör
du på följande sätt:
• Sopkärlet ska vara placerat mellan 0,5 och 1,5 meter
från vägkanten såvida inte särskilda skäl föreligger.
• Sopkärlet ska vändas så att lockets öppning är riktat
mot vägbanan.

Ny miljöbod vid Dorotea ÅVC
Snart står vår nya miljöbod vid Dorotea återvinningscentral färdig. Detta innebär att mottagningen av elektronik och farligt avfall flyttas från reningsverket till ÅVC.
Denna flytt kommer att ske under våren.
Ny återvinningsstation i Borgafjäll
Borgafjäll har nu fått en ny återvinningsstation för
mottagning av tidningar och förpackningar. Stationen
är utplacerad av FTI (förpacknings och tidningsinsamlingen) och står placerad efter centrumvägen mellan
hotellet och affären.
Detta innebär att den fadderstation för insamling som
Dorotea kommun tillhandahållit har avvecklats
Slamtömning, vad gäller?
Slamtömning utförs 1 till 3 gånger per år under perioden 30 maj till 28 oktober. Därutöver kan extratömning
beställas. Om du vill ändra ditt slamtömningsintervall
eller beställa en extratömning, kontakta Britta Björklund,
0942-140 24. Senast 25 maj.
Du som fastighetsägare är ansvarig för att slambrunnen
är ordentligt utmärkt, att det är farbar väg (även under
regnperioder) för slambil som kan väga upp till 24 ton
totalvikt intill 20 meter från brunnen, och att locket
är lätt att ta av. Tyvärr är det många slamkunder som
har dåligt uppmärkta brunnar så att chaufförerna inte
hittar dem och dåliga eller igenvuxna vägar till brun�narna (ofta saker i vägen) så att tömning ej kan ske.
Förbättras inte detta kan det medföra att vi beslutar
om en sk bomkörningsavgift, som vi då debiterar när
tömning inte kan ske pga ovanstående orsaker. Så märk
ut brunnen med en käpp, klipp gräs och annan växtlighet runt brunnen och se till att vägen är framkomlig. Se
till att saker som skurtrasor och liknande inte hamnar i
din slambrunn. Detta medför svårigheter för slambilen
vid tömningen. Även träbitar från skiljeväggar skapar
problem. Tänk på att kontrollera infiltrationen till din
slambrunn. Om den är dålig leder det till fler tömningar
per år.
Har du frågor gällande flyttningar, kärlbyten,
blanketter, priser eller fakturor?
Kontakta Britta Björklund 0942-140 24
Telefontid 13:00-15:00
britta.bjorklund@dorotea.se

