Förfallodagar fakturor 2016
Gäller kunder med helårsabonnemang:
Period
Jan-feb
Mars-april
Maj-juni
Juli-aug
Sept-okt
Nov-dec

Flen
29 feb
30 april
30 juni
31 aug
31 okt
31 dec

Katrineholm
15 april
15 juni
15 aug
15 okt
15 dec
15 feb

Vingåker
29 feb
30 april
30 juni
31 aug
31 okt
31 dec

Renhållnings- och VA-taxor 2016
Revidering av både renhållnings- och VA-taxor kommer
att ske inför 2016. Mer information om taxor hittar du på
vår hemsida.
Renhållningstaxor revideras bland annat på grund
av entreprenörsbyte samt den kommande matavfallsinsamlingen.
Några anledningar till en revidering av VA-taxor är
utbyggnad av omvandlingsområden samt att utbytestakten av befintligt ledningsnät måste öka.

Sorteringsguide på hemsidan
För att göra det lättare för dig att sortera ditt
avfall rätt har vi skapat en sorteringsguide
på vår hemsida.
På sormlandvatten.se hittar du sorteringsguiden under fliken ”Renhållning”.

Vet du att leksaker, snus, tops, läkemedel, kemikalier
med mera sätter stopp i ledningsnätet och stör
reningsprocessen i reningsverket?
Spola bara ner toalettpapper och sådant som har
passerat kroppen i toaletten!
Läs mer på sormlandvatten.se

Snart är vintern här!
Vad ska man tänka på när det blir
kallt ute och snön faller?

Besök oss gärna på
Facebook!

E-post: kundservice@sormlandvatten.se
Telefon: 0150-800 100

www.sormlandvatten.se
Sörmland Vatten och Avfall AB
Vingåkersvägen 18, 641 51 Katrineholm

Sörmland Vatten och Avfall AB är ett driftbolag som ägs av
Flens, Katrineholms och Vingåkers kommuner.
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Tänk på att hålla
ordning och skott
a
så vi kan utföra
hämtningen.
Här blir det tyvärr
inte tömt.

Vintertips! Underlätta vid hämtning av
hushållsavfallet

Förebygg en sönderfrusen vattenmätare
Vid långvarig kyla finns det risk att vattnet i både
ledningar och vattenmätare fryser. Du bör därför se
till att vattentemperaturen i ledningen inte sjunker under
noll grader.

För att vår entreprenör ska kunna hämta ditt hushållsavfall som vanligt är det viktigt att tänka på följande:
• Vänd kärlets handtag mot vägen
• Ta bort snö från kärlets lock
• Skotta och halkbekämpa hela vägen fram och runt
kärlet, så det inte är fastfruset
• Skotta bort snövallar efter snöplogning

Om mätaren skulle frysa sönder är det fastighetsägaren
som bekostar en ny mätare samt monteringskostnad.

När hämtar vi hushållsavfallet under
jul, nyår och trettonhelgen?
I början av december kan du på sormlandvatten.se
läsa vilka hämtningsdagar som gäller. Har du inte
tillgång till internet är du välkommen att ringa oss på
telefon 0150-800 100.

Slamtömning vintertid
Matavfall i grön påse start april 2016

Ny entreprenör hämtar hushållsavfallet

Under april 2016 ska alla hushåll i Flens, Katrineholms
och Vingåkers kommuner börja sortera ut sitt matavfall
i gröna påsar. Alla hushåll kommer inför starten att få
gröna påsar och en hållare till påsen. Matavfallet läggs i
den gröna påsen, som läggs i befintligt kärl tillsammans
med brännbart hushållsavfall.

Från och med den 1 januari 2016 är Ragn-Sells ny
entreprenör för insamling av hushållsavfallet.

Mer information sker löpande, bland annat via utskick
samt på vår hemsida sormlandvatten.se

Ändrade hämtningsdagar 2016

Rosenholm Biogas

Med anledning av att år 2015 har 53 veckor och att ny
insamlingsentreprenör tillträder vid årsskiftet kommer
hämtningsdagarna för hushållsavfallet förändras från
och med 4 januari 2016.

Katrineholm Vatten och Avfall AB blev 1 november
2015 ny ägare till biogasmacken och uppgraderingsanläggningen vid Rosenholms avloppsreningsverk.
Tidigare ägare till macken var Svensk Biogas och
uppgraderingsanläggningen ägdes av Tekniska verken
i Linköping. Sörmland Vatten och Avfall AB kommer att
sköta driften. Samtidigt byter biogasmacken namn till
Rosenholm Biogas.

Håll dig uppdaterad via vår
hemsida sormlandvatten.se

Vill du också börja tanka biogas så kan du ansöka om
ett biogaskort på vår hemsida under fliken ”Biogas” eller
genom att kontakta vår kundservice.

Töms din slamanläggning under vintern är det extra
viktigt att tänka på några saker:
• Märk ut platsen för slamanläggningen
• Skotta fram till och runt slamanläggningens lock
• Vägen fram till fastigheten ska vara plogad, skottad
och halkbekämpad
• Hämtningsfordonen är längre, bredare och tyngre
än en vanlig personbil
• Är det kallare än -8 grader kan inte slamtömning
utföras på grund av att slambilens utrustning fryser
Läs mer om slamtömning på sormlandvatten.se
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