VÄLKOMMEN TILL NÅRAB

KLIPPAN - PERSTORP - ÖRKELLJUNGA

Avfall och renhållning
Hur funkar det?

Denna broschyr är gjord för att du lätt
Denna
D
ska
sk
ka komma igång med din renhållning
och snabbt få den att fungera.

Vi är till för din service!

Nårab har ett system för källsortering som kallas
Beda®.
Vårt standardabonnemang för villaägare innebär att
du har två kärl. Där finns plats för åtta sorters avfall
som vi hämtar hemma hos dig.

Innehåll:
Så funkar din renhållning.............. sid 2-3
Sorteringsguide ........................... sid 4-5
Övrigt avfall ................................. sid 6
Tips - Enklare sortering hemma .. sid 7
Återvinningscentraler ................... sid 8

För information om alla våra abonnemang, se vår hemsida www.narab.se
eller ring Kundservice 0435-296 50

Snabbguide om
renhållningen

Matavfallspåsar
Alla hushåll får våra
matavfallspåsar och en
hållare.
Hållaren kan skruvas
fast under diskbänken.
Den gör att matavfallet
förvaras luftigt. Då blir
det mer hygieniskt och
mindre lukt.

En enkel och lättläst version av våra renhållningsföreskrifter.
Fullständiga föreskrifter finns på www.narab.se
.

Nya matavfallspåsar
Om matavfallspåsarna
tar slut får du nya av oss
utan kostnad.

Källsortering

Källsortering innebär att du som abonnent sorterar ditt avfall och lägger det på rätt
plats. Vi ansvarar sedan för att det återvinns på bästa sätt. Källsortering och återvinning görs för att hålla dina avgifter nere och för att skydda vår miljö.

När du behöver nya matavfallspåsar kan du knyta
en påse i handtaget på
kärl 2! Då lämnar sopbilen nya påsar till dig vid
nästa tömning.
Det går även att hämta
nya påsar på våra Återvinningscentraler.

Allt avfall skall sorteras – Se vår “Sorteringsguide” sid 4
Det är obligatoriskt att sortera ut matavfall samt att sortera ut tidningar och förpackningar
ur restavfallet och lämna dessa till återvinning. Det är inte tillåtet att slänga osorterat eller
blandat avfall i kärlet.

Vissa avfall skall paketeras
1. Matavfall förpackas i biopåse.
2. Smått restavfall förpackas.
3. Mjukplast förpackas i plastpåse (förslagsvis brödpåse).
Mjukplast förpackas
i plastpåse.
Smått restavfall
förpackas.

Matavfall förpackas
i biopåse.

Brunnstömning
Se vår hemsida www.narab.se
eller separat infoblad.

Handtaget utåt
OBS. Gäller ej trädgårdskärl.
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Hårt underlag
(marksten, asfalt etc.)
Dragvägen mellan kärl och sopbil ska vara utan kant.
2.

Avfallskärlen
Avfallskärlen lånas ut och ägs av Nårab.
Du ansvarar själv för rengöring, skötsel och förstörda kärl.
Det är inte tillåtet att sätta egna dekaler på kärlen.

Kärlen får inte vara överfulla.
Locket ska gå att stänga.

Var ska kärlen placeras?

Gällande
tömnings
dag
hittar du
i din
Tömning
skalende
r.
Tömning
skalende
rn
kan ladda
s ner från
www.nara
b.se.

– Kärlen ska vara utställda senast klockan 06.00 på tömningsdagen.
– Kärlen ska stå väl synliga, max 2 m från platsen där sopbilen stannar.
Har du inte kärlet på tömningsplatsen måste du dra fram det på tömningsdagen eller abonnera på dragväg.
– Kärlen ska stå på en hårdgjord yta. Gångvägen skall ha hård yta och vara fri från hinder så kärlen lätt kan rullas.
Det får inte finnas någon kant på gångvägen som kärlen behöver dras över.
– Handtagen och hjulen ska vara vända utåt gatan (gäller ej trädgårdskärl).
Om du vill kunna öppna kärlet från motsatta hållet kan du beställa ett speciellt lock “lock-i-lock”, kontakta Kundservice.

Om kärlen inte töms
Ibland blir tömningen försenad. Sopbilen kan gå sönder, chaufförer kan bli sjuka osv.
– Låt kärlen stå kvar vid tomtgränsen tills de tömts. Kontakta Kundservice om det dröjer mer än en dag.
– Utebliven tömning ska anmälas till Nårab inom tre arbetsdagar från det att tömning uteblivit för att Nårab ska kunna
avhjälpa felet inom skälig tid.
Felsorterade sopor i kärl 1 töms ej. Du får då ett meddelande på kärlet så att du kan rätta till felet. Kärl 2 töms alltid. För
felsorterat avfall i kärl 2 utgår en felsorteringsavgift. Debitering av felsorteringsavgift sker vid upprepad felsortering och
tidigast vid andra felsorteringen.

Körvägen ska vara framkomlig för sopbilen.
– Vintertid ska gångvägen och körvägen snöröjas och halkbekämpas.
– Vägen ska vara fri från växtlighet enligt bilden nedan för att sopbilen ska kunna ta sig fram ordentligt.

4m

4m

Vändplats

15 m
3m
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SÅ HÄR SORTERA
Kärl 1

PAPPERS

PLAST

FÖRPACKNINGAR

FÖRPACKNINGAR
Torra och tomma.
Hårdplast läggs löst i kärlet.
Mjukplast förpackas i plastpåse. **

Torra och tomma.
Viks ihop. Läggs löst i kärlet.
Mjölkpaket, juicepaket (även med folie), socker- och
mjölpåsar, tvättmedelspaket, cornflakes-paket, pizzaoch tårtkartonger, omslagspapper, fryskartonger, äggkartonger, hushålls- och toarullar samt övriga förpackningar av minst 50 % papper. Wellpapp

Hårdplast: Plastflaskor, schampoflaskor, saftflaskor,
ketchupflaskor, kesoburkar, créme fraiche burkar,
engångsservis som muggar och tallrikar etc.
Mjukplast: Plastpåsar, plastfolie, plastsäckar etc.

(Korkar av plast läggs i plastförpackningar.)

PAPPERSFÖRPACKNINGAR
återvinns till nya förpackningar
eller kartong.

PAPPERS-

PLAST-

FÖRPACKNINGAR

FÖRPACKNINGAR

FÖRPACKNINGAR AV

OFÄRGAT
GLAS

FÖRPACKNINGAR AV

OFÄRGAT GLAS

PLASTFÖRPACKNINGAR
återvinns till bl a lastpallar,
möbeldetaljer, bullerplank och
nya plastförpackningar.

METALLFÖRPACKNINGAR

METALL

FÖRPACKNINGAR

Torra och tomma. Läggs löst i kärlet.

Torra och tomma. Läggs löst i kärlet.

Flaskor och burkar av ofärgat glas
(Korkar och lock läggs i resp. fack).

Konservburkar, lock, tuber, aluminiumfolie, kapsyler,
sprayflaskor ska vara “pystomma”.(Burkarna tar mindre plats om de öppnas i båda ändar och plattas till.)

(Glas som ej är förpackningar som tex. fönsterglas,
dricksglas, kaffekannor och krossat glas läggs väl
förpackat i restavfall.)

( Metall som inte är förpackningar skall läggas i restavfall
eller lämnas till Återvinningscentral.)

GLAS blir nya glasprodukter eller
isoleringsmaterial.

METALLFÖRPACKNINGAR smälts ner och blir nya
metallprodukter. Genom återvinning sparas 75-95%
av energin jämfört med nyproduktion.

** För att underlätta att komprimera mjukplasten kan ni hämta en Minimizer på våra Återvinningscentraler.
Mjukplasten ska förpackas i plastpåse t.ex. i en använd brödpåse.
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R DU DITT AVFALL!
Kärl 2

RESTAVFALL

MATAVFALL
Förpackas väl i biopåse som du får av oss.
Ägg- och potatisskal, fiskrens, frukt- och grönsaksrester,
kaffesump och tesump inkl. filter.
Matrester från kött, fisk, fågel, potatis, grönsaker, bröd,
ost, kakor etc.
Vått hushållspapper.
Tips! Låt gärna avfallet rinna av innan det läggs i
matavfallspåsen.
Fyll påsen upp till 3/4-delar och
förslut den noga innan den slängs.
MATAVFALL behandlas och blir
biogödsel samt biogas för
fordonsdrift.

MATAVFALL

FÖRPACKNINGAR AV

FÄRGAT
GLAS

Förpackas.
Vassa föremål förpackas säkert.
Blöjor och bindor, husgeråd, CD-skivor, tops, leksaker, böcker,
kuvert, dammsugarpåsar, cigarettfimpar, tuggummi, snus,
porslin, keramik, glasföremål, speglar, lerkrukor, plast som
tex. diskborste, plastleksaker, mindre metallföremål,
stålull etc.
Sot, aska, hundlatrin, kattsand skall paketeras.

RESTAVFALL

RESTAVFALL behandlas och blir
fjärrvärme och el.

TIDNINGAR

FÖRPACKNINGAR AV

TIDNINGAR

FÄRGAT GLAS

Torra och tomma. Läggs löst i kärlet.

Läggs löst i kärlet.

Flaskor och burkar av färgat glas
(Korkar och lock läggs i resp. fack).

Tidningar, tidskrifter, data- och skrivpapper, broschyrer,
reklamtryck, kataloger etc.

(Glas som ej är förpackningar som tex.
fönsterglas,
dricksglas,
kaffekannor
krossat
TIDNINGAR
återvinns
och och
blir nya
glas läggs väl förpackat i restavfall.)

(Starkt nedsmutsat papper samt kuvert skall läggas i
restavfall.)

GLAS blir nya glasprodukter eller
isoleringsmaterial.

TIDNINGAR återvinns och blir nya
pappersprodukter.

pappersprodukter.

Behöver ni ytterligare information får ni gärna maila eller ringa Kundservice så hjälper vi er.
5.

Så här gör du med ditt övriga avfall.
A. Lämnas på Återvinningscentral.

Grovavfall
Avfall inom hushållet som
inte ryms i avfallskärlen.
Exempel på grovavfall
är mattor, möbler, cyklar,
större leksaker etc.

B. Hämtas utan kostnad hemma hos dig.
Max två tillfällen per år.
Max 10 kolli (totalt 2 m3) per år.
Grovavfall får inte packas i säckar.
Beställ hämtning via hemsidan
www.narab.se eller tel: 0435-296 50.
Läs mer om “Hämtning av grovavfall”
på www.narab.se

GROV

AVFAL

L

Detta gäller dig som bor i villa.

Farligt avfall
Olja, färg, småbatterier,
lösningsmedel,
bilbatterier etc.

Lämnas på Återvinningscentral.
Flaskor och burkar ska vara tydligt märkta med
vad de innehåller. Det förenklar sorteringen och
minskar riskerna för både personal och miljö.

El-avfall

A. Lämnas på Återvinningscentral.

TV, radio, datorer,
hushållsmaskiner,
kyl, frys, glödlampor etc.

B. Större el-avfall hämtas utan kostnad hemma hos dig.
Större el-avfall som TV, stereo, skrivare etc. hämtas
som grovavfall (se ovan).

A. Kompostering på den egna tomten.

Trädgårdsavfall
Gräs, mossa, grenar,
löv, vissna blad och
blommor, krukväxter,
blomjord, etc.

B. Bor du i tätort kan du abonnera på trädgårdskärl 190 eller 370 liter.
Kärlet töms var 14:e dag under perioden mars – november (18 gånger per år).
Trädgårdskärl töms med sidlastare och kärlet ska därför vid tömning placeras
med handtaget in mot fastigheten.
Beställ trädgårdskärl på www.narab.se
eller 0435-296 50.
C. Lämnas på Återvinningscentral.

Läkemedel
Läkemedel och kanyler

6.

Lämnas på Apoteket.
Läkemedel: Läggs i en genomskinlig påse eller speciell
returpåse från apoteket.
Apoteken tar inte emot cytostatika (cellgift),
febertermometrar eller batterier.
Kanyler: Fråga på apoteket efter en behållare.
När kanylen klippts av läggs sprutan i restavfall.

Enkla tips - Källsortera i hemmet
Sorteringen hemma är uppdelad i flera olika sorters avfall. Avfall som det blir lite utav kan man lägga i samma
hink och sortera ute vid avfallskärlen.

RESTAVFALL
Till detta kan man ta vilken
avfallsbehållare som helst, sätt
i en plastkasse.
Knyt påsen innan du lägger
den i kärlet.

FÖRPACKNINGAR
(glas, metall, plast och papper)
Förpackningarna skall vara
tomma och torra. Har man ont
om plats kan man lägga alla i
samma behållare och sedan
sortera upp dem vid avfallskärlet.

MATAVFALL
Matavfallspåse och hållare får du
av oss. Hållaren kan skruvas fast
under diskbänken. Den gör att
matavfallet kan andas och torka
bättre. Då blir det mer hygieniskt
och mindre lukt.

CHIPS

Matavfall
förpackas
i BIOPÅSE

TIDNINGAR

MINIMIZER För att underlätta att
komprimera mjukplasten.

BATTERIER, GLÖDLAMPOR OCH FARLIGT AVFALL
Kan samlas tillsammans i en behållare.
Lämnas på Återvinningscentral.

Tips för att undvika att det
luktar från matavfallet:
- Diska hållaren då och då.
- Låt matavfallet rinna av länge i slasken.
- Lägg fiskrens och räkskal i frysen och släng det på tömningsdagen.
- Illaluktande avfall som tex. kräftskal kan även sköljas i kallt vatten.
- Gå ut med matavfallspåsen ofta, var tredje dag brukar vara lagom.

Så blir du av med
bananflugor:
Ta en kopp eller ett glas.
Häll i 2 msk vinäger,
1 msk sirap och
några droppar diskmedel.
Ställ sedan glaset i närheten
av det ställe bananflugorna
finns. Du kommer se resultat
inom kort!
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Våra Återvinningscentraler
Öppettider - Återvinningscentraler
Mån

Klippan

Tisd

Ons

9-18

Åbytorpsvägen 5

Tors

9-18

Ljungbyhed
Rågångsg.

10-18

10-18

9-18

9-18

Perstorp
Arons väg

Fred

Lörd

9-16

9-13
9-12
9-12
13-17

Skånes Fagerhult

13-16
13-16

Fedingev.
vid Reningsverket

v 2,6,10,46,50

Örkelljunga

9-18

Industrigatan 15

9-18

Östra Ljungby

9-16

9-13

13-18
13-17

Kädarp 4024

Hyllstofta

7.15-16

Hyllstofta 6178

7.15-16

13-17
7.15-16 7.15-16 7.15-16

= 1 april - 31 okt
= 1 nov - 31 mars
= Jämn vecka
= Udda vecka
Helgaftnar och helgdagar stängt. Kontrollera alltid öppettider på www.narab.se

Med ett renhållningsabonnemang
är det kostnadsfritt att lämna en
begränsad mängd sorterat återvinningsbart grovavfall samt tidningar
och förpackningar från hushållen på
våra Återvinningscentraler (ÅVC).
Hushåll kan lämna så mycket som
ryms på ett personbilssläp. Har du
större mängder så hänvisar vi till
Avfallsanläggningen i Hyllstofta.
Avfall som ej är återvinningsbart
betalas per m3. Se www.narab.se
Tänk på att endast genomskinliga
säckar är tillåtna på våra återvinningscentraler!
Grovavfall hämtar vi gratis hemma
hos dig. Se sidan 6.
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Kundservice - Information
På vår hemsida www.narab.se finns det mesta du behöver veta.
Där kan du även sköta dina ärenden med Kundservice.
Övriga kontaktuppgifter, se nedan.
Några gånger per år bifogar vi broschyren “Nårabs Lilla Gröna” med din
faktura. Där får du aktuell information, tips och regler om din renhållning.
Välkommen till Nårab!

Kundservice Telefon: 0435-296 50 Telefontider: 8.00-9.00 / 9.30-12.00 / 13.00-15.00
Hemsida: www.narab.se e-post: kundservice@narab.se Adress: Nårab, Hyllstofta 6178, 264 93 Klippan
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Kädarp
Övarp

Reservation för tryckfel.
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