INFOBLAD NR 2 2018
Här kommer det andra infobladet för 2018 från Teknik
och Service. 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
Öppettider för Återvinningscentralen i Borgafjäll
Helgfria måndagar 12.00 – 14.00
Helgfria fredagar 12.00-14.00
Julafton och nyårsafton stängt
Ändrad turlista
Gäller vecka 52 jämn vecka
26 december töms måndagsturen jämna veckor
27 december töms tisdagsturen jämna veckor
Gäller vecka 1 udda vecka
2 januari töms måndagsturen ojämna veckor
3 januari töms tisdagsturen ojämna veckor
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.
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.
• Vägföreningar och övriga innehavare av vägar: Tänk
på att vägen ska vara farbar för sopbilen och även sandad vid behov.
Snöröjning
Kommunen har ansvar för att snöröja gator och vägar.
Men du som fastighetsägare har också ansvar. Målet är
att vi ska ha en trygg och säker trafikmiljö. Vid plogning
skottar vi inga infarter.
Isrivning
När vägen är ojämn och spårig på grund av packad snö
isriver kommunen vägarna. Då skottar vi även infarter.

Ditt ansvar som fastighetsägare:
• Klipp bort grenar som är i vägen för snöröjningsfordon.
• Du får inte lägga ut snö från tomt, gårdsinfart eller
liknande på gatumark eller annan allmän plats.
• Tänk på dina grannar. Om du skottar ut din snö på
vägen är det dina grannar som får in den snön på
sin uppfart när kommunen snöröjer.
• Transportera bort snö från din tomt.
• Parkera din bil så att plogning kan ske så smidigt
som möjligt. Beroende på väderläget kan snöröjning ske när som helst på dygnet.
Skador i samband med snöröjning
Vid snöröjning kan tyvärr skador inträﬀa på bland annat
staket, brevlådor och häckar. Ifall olyckan skulle vara
framme är kommunen ansvarig för att ersätta fastighetsinnehavaren.
Fastighetsägarens ansvar
Eliminera skaderisken genom att placera brevlådor och
sopkärl inne på tomten och markera staket med käppar
i tomtgräns. Skador på felplacerade brevlådor och sopkärl ersätter vi inte.
Meddela kommunen snarast vad som inträffat.

Teknik & Service
önskar er alla en god jul
och ett gott nytt 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

