Beställ ”Tunnan Lövgren”
Få ditt komposterbara trädgårdsavfall hämtat!
För 560 kronor inklusive moms per år får man 16 hämtningar av trädgårdsavfall under aprilnovember (Se hämtningstider på hemsidan).

Förnamn
Efternamn
Adress
Postnr och postadress
E-post
Telefon
Mobiltelefon
Jag hämtar kärlet själv på Flishult
Jag vill ha kärlet hemtransporterat till en kostnad av 200 kr

Jag vill ha beställningen bekräftad genom
E-post

1)
2)

3)
4)

5)
6)
7)
8)

Telefon

Brev

REGLER FÖR ABONNEMANG, TRÄDGÅRDSAVFALL
Utgåva: 2010-03-11
För tömning skall trädgårdstunnan på tömningsdagen från kl. 6.30 vara utställd på tomtgränsen eller högst 1 meter från
den. Tunnans runda handtag ska vara ställt mot gatan.
Om trädgårdstunnan inte tömts på den ordinarie tömningsdagen, trots att man ställt fram den före kl. 6.30, betyder att
personalen inte hunnit med den och tömning sker då på nästkommande vardag. Då gäller samma villkor som står under
punkt 1).
Tunnan får endast innehålla trädgårdsavfall. Den får inte vara överfylld eller för tung och får inte finnas plastpåsar i den.
Om dessa villkor inte uppfylls töms inte tunnan.
Det är möjligt att vid enstaka tillfällen lämna på tömningsdagen upp till två extra säckar avfall från trädgård. För tömning
ska extra säck(-ar) ställas jämte trädgårdstunnan. Enskild säck får av arbetsmiljö skäl inte väga mer än 35 kg och ska vara
vattentålig. Tömning av extra säck kostar enligt gällande renhållningstaxa.
Varje abonnemang löper automatiskt vidare till nästa hämtningssäsong och då får tunnan stå kvar hos abonnenten under
resten av året.
Varje abonnent meddelas per brev minst två veckor före hämtningsperiodens början om årets ordinarie tömningsdagar.
Trädgårdstunnan ägs av den kommunala renhållaren. Vid avslutat abonnemang ska den rengjorda tunnan lämnas tillbaka
på Flishult avfallsanläggning eller hämtas den mot avgift enligt gällande renhållningstaxa.
Med trädgårdstunna menas de bruna 370 liters trehjuliga plastkärl som delas ut vid tecknande av trädgårdsavfall
abonnemang. Ingen annan behållare får användas i samband med denna tjänst.

