Alvesta renhållning
– det är vi som tar hand om ditt avfall

Ditt matavfall blir drivmedel
Nu ska hela Alvesta kommun börja att sortera sitt
matavfall. Planerad start blir mellan hösten 2017 och
våren 2018. I din vardag kommer skillnaden att vara
liten men din miljöinsats kommer att bli stor.
ARAB inför ett optiskt avfallssorteringssystem, vilket innebär att du behöver endast ett sopkärl. Från och med nu får
du istället två soppåsar, en grön och en röd. Det är den enda
skillnaden mot hur du hade det innan, det enda du behöver
hålla ordning på är vilken sorts avfall du lägger i respektive
påse. Sopbilen kommer precis som vanligt.
Matavfallet sorterar du i den gröna påsen. Redan hemma i
ditt kök startar processen där avfall kommer till användning
på nytt.

Varför gör vi det här?
I hela Sverige finns målet att avfallet behöver minska och
användas mer som resurs.

Vad händer med matavfallet?
De gröna påsarna sorteras ut och innehållet rötas och förvandlas till användbar biogas. Din äppelskrutt kan därför
användas som drivmedel.

Blir det dyrare?
Ja, det blir lite dyrare. Dels kostar systemet att införas, och
dels kostar de nya påsarna lite mer. Men nu kommer ditt
matavfall till nytta vilket är bra för alla människor både i
Alvesta och i resten av Sverige.

Vid Ljungsjöverkets förbränningsanläggning tar vi
hand om hushållsavfall från Alvesta kommun.
Tillsammans arbetar vi för en bra miljö - för alla.
Vi tackar ARAB för det goda samarbetet!
www.ljungby-energi.se

Två påsar – ett kärl
Precis som innan kommer du att ha ett
sopkärl som töms varannan vecka. Men nu
får du två olika påsar för ditt avfall.

Det här slänger du i den
gröna påsen:
För att systemet ska fungera är det viktigt att
slänga enbart matrester i den gröna påsen.
Det kan vara matrester som blivit kvar på
tallriken, mat som blivit för gammal och
sådant som blir över när du tillagar mat, som
exempelvis potatisskal, äggskal, matfett, köttoch fiskben eller kaffesump.

Det här slänger du i den
röda påsen:

Vad händer om dina påsar
tar slut?

Allt avfall som sorteras som övrigt hushållsavfall ska kastas i den röda påsen. Det kan vara
dammsugarpåsar, blommor, pennor, kuvert,
servetter, disktrasor, tobak och CD-skivor.

Du som bor i villa: Du får nya rullar med
röda och gröna påsar genom att knyta fast en
påse av önskad färg runt sopkärlets handtag.
Då lämnas önskad rulle ovanpå sopkärlet.

Övrig sortering

Du som bor i flerfamiljshus: Fastighetsägaren
har ansvar för att det finns påsar.

Förpackningar, papper, flaskor eller plast hör
hemma i den övriga återvinningen.
När du slänger dina påsar i sopkärlet är det
viktigt att knyta ihop dem ordentligt. Slå
därför en rejäl dubbelknut på påsarna innan
du slänger dem i soptunnan.

Det går också att hämta nya påsar vid kommunens återvinningscentraler.

låt
materialen
leva.
– en av Sveriges största återförsäljare av...

lämna in produkter och delar av alla
slags material till oss. vi tar hand om
och förädlar materialet till nya råvaror.
tillsammans gör vi återvinning till en
bra affär för både dig och vår miljö.
www.stenarecycling.com

www.atteviks.se/Lastvagnar

it starts here.

Avfallstrappan
Grundprincipen för avfallshantering är att tänka efter före. Det bästa avfallet är nämligen
det som aldrig blir till. Det är det första steget i avfallstrappan.

1. Enligt avfallstrappan bör vi alltså i första hand se till att det skapas så lite avfall som
möjligt. Det är det bästa sättet att minska användningen av jordens resurser och påverkan
på miljön. Särskilt viktigt är det att minimera mängden farligt avfall.
2. Det avfall som faktiskt finns ska vi försöka återanvända, till exempel genom att skänka
bort gamla saker eller lämna dem till second hand-butiker. Även pantflaskor i glas är ett
exempel på återanvändning.
3. När återanvändning inte är möjlig ska vi återvinna materialet. Det gör vi idag bland
annat med förpackningar och tidningar men också genom kompostering eller rötning av
matavfall och trädgårdsavfall.
4. Om avfallet inte kan materialåtervinnas ska energin i avfallet utvinnas genom
förbränning.
5. Som ett sista alternativ ska deponering väljas.

Kontakta oss på GeesinkNorba för att
få ta del av våra nyheter, t. ex. kranbilar, minibilar samt 1 och 2-fack.
Berth Kangefjärd tfn: 0480-42 74 74
Håkan Ekelund tfn: 0480-42 74 92

Det är vi som är ARAB
Alvesta Renhållnings AB (ARAB) sköter avfallshantering och återvinning i kommunen. En av våra
viktiga uppgifter är också att hjälpa hushåll och företag att arbeta för ökad återvinning av avfall.
ARAB kom till 1981 genom köp av Stig Rehnbergs Åkeri AB. Åkeriet var ett privat företag som utförde
sophämtningen i kommunen.
Förutom att ta hand om kommunens avfall hyr vi även ut containrar för en rad olika ändamål. I samband med exempelvis renoveringar kan det finnas behov av en container för att samla in byggmaterial
som ska slängas. Vi har många containrar i olika storlekar till uthyrning. Vi kan också hämta små och
stora flak för samma ändamål. Vi kan även erbjuda att köra ut material, exempelvis matjord.
ARAB utför också tömning av slam från slamavskiljare, vilket sker under hela året enligt schemalagda
turer. Hämtning av latrin utförs i hela kommunen.
Det är även vi som sköter kommunens återvinningscentraler. De finns i Alvesta, Vislanda, Moheda och
Grimslöv. Besök vår hemsida för att se våra öppettider, på www.alvesta.se.

Kontakta oss!
För oss är kundkontakten en viktig del av verksamheten. Hos oss slipper du långa telefonköer och många
olika kontakter.
En av våra viktigaste arbetsuppgifter är att informera och
ge rådgivning om hur avfallssorteringen ska skötas.
Hör av dig med alla dina frågor, oavsett om det gäller
ditt abonnemang, din faktura eller hur du ska göra för att
sortera ditt avfall på rätt sätt.

Hjärtenholmsv. 14
Box 104
342 22 Alvesta
Telefon: 0472-151 90
E-post: arab@alvesta.se

HÄR HITTAR DU VÅRA ÅTERVINNINGSCENTRALER:
Alvesta: Aringsås återvinningscentral, Gemlavägen
Grimslöv: Föreningslokalen, Skatelövsvägen
Moheda: Östanåkra industriområde, Östanåkravägen
Vislanda: Olvägen
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