
VAD FUNDERAR DU PÅ? 

Kan jag beställa en extra tömning? 

Har du ovanligt mycket sopor eller sopor som kan bli en olägenhet för dig eller andra, går det 

att beställa en extra tömning av kärlet. Beställningen ska ske minst två dagar innan önskad 

tömningsdag. Vi debiterar då avgifter för framkörning och tömning. Avgifterna för tömning 

varierar beroende på kärlstorlek. 

Vad får jag inte lägga i det gröna kärlet? 

Du får inte lägga i farligt avfall som kemikalier, batterier och elektronik. Detta avfall ska du 

istället lämna vid närmaste återvinningscentral. Det måste tas om hand på rätt sätt för att inte 

skada människor och miljö. 

Tidningar, förpackningar av papper, plast, glas och metall får inte heller läggas i det gröna 

kärlet. Det lämnas vid närmaste återvinningsstation, eller i soprummet om sådan sortering 

finns där. 

Läkemedel lämnas in till apoteket. 

Vad ska jag lägga i det gröna kärlet? 

I det gröna kärlet slänger du till exempel 

 Kuvert 

 Damsugarpåsar 

 Snus och fimpar 

 Kattsand 

 Snören 

 Blöjor m.m. 
 
Helt enkelt det restavfall som inte kan materialåtervinnas på annat sätt. Restavfallet 
skickas till förbränning och blir till skön värme och el. 

Mitt kärl är trasigt, vad gör jag? 

Kärlet ägs av Åsele kommun och om det går sönder på grund av oaktsamhet blir kunden 

ersättningsskyldig. Går kärlet däremot sönder i samband med tömning eller vid normalt 

slitage, byter Åsele kommun ut trasiga delar eller hela kärlet utan kostnad för dig som kund. 

Fryser soppåsar fast i mitt kärl? 

Under den kalla årstiden kan problem med fastfrysning av papperspåsen i kärlet uppstå. Titta 

därför till kärlet inför tömning och försök peta loss de påsar som frusit fast på kärlets botten 

eller på sidorna. Det är fastighetsägaren som är ansvarig för att avfallet inte sitter fast i kärlet 

- det ingår inte i chaufförens uppgift att lossa det som eventuellt fastnat eller frusit fast. 


