INFORMATION SLAMTÖMNING OCH GROVSOPOR
GROVSOPOR
Du som bor i villa eller fritidshus kan beställa hämtning av grovsopor. En gång per år hämtar
kommunen grovavfall hos hushåll. Till hushållens grovavfall räknas skrymmande hushållsavfall som
inte går ner i det vanliga sopkärlet t.ex. möbler eller sådant avfall som av andra anledningar inte ska
läggas där, t.ex. porslin och saker av metall. Bildelar, bygg- och rivningsavfall, toalettstolar,
varmvattenberedare och liknande hämtas inte. Grovavfallet måste kunna hanteras av en person och
ska ställas ut senast söndag 27 maj v.21.
Det som ställs ut men INTE hämtas (för att det inte räknas som grovavfall från hushåll) ska
transporteras bort av fastighetsägaren själv till lämplig och godkänd anläggning.

•
•
•

GROVAVFALLSHÄMTNING 2018 sker från och med vecka 22 och framåt.
All grovsopshämtning skall beställas i förväg och du som abonnent talar om var soporna skall
hämtas, vad du vill lämna samt hur mycket.
Beställning senast v.21, onsdag 23 maj på telefon nr 063-57 60 60 eller via mejl
trafiken@lundstams.se

SLAMTÖMNINGSREGISTRET uppdateras fortfarande och 2018 kommer att bli ett övergångsår.
•

•
•

•

•

Tömningar under 2018 kommer att ske likt Revsunds transports föregående års turlista men
from 2019 töms avloppsanläggningar enligt ny uppdaterad turlista.
Tidigare särskilda överenskommelser gällande slamtömning gäller ej!
Hämtning av slam från slutna tankar ingår inte i ordinarie slamtömningstur utan sker enligt
särskild beställning av kund.
Har du en brunn som inte behöver tömmas en gång per år kan du ansöka om förlängt
slamtömningsintervall hos Bygg- och miljönämnden. Blankett finns på Bräcke kommuns
hemsida www.bracke.se men går att få hemskickad. Ta kontakt via telefon eller mail.
Du som fastighetsägare är skyldig att se till att avloppsanläggningen är framskottad och att
vägen dit är väl framkomlig och farbar, sommar som vinter. Samt uppmärkt, gärna med
färgglad pinne.
När brunnen är tömd märks den 2018 med BLÅ prick.
Beställning av extratömning/AKUT-tömning mellan kl: 08.00-16.00
görs hos tekniska avdelningen 0693-161 97, 0693-161 71
Helger och kvällstid jourtelefon Revsunds transport 073-087 79 98

För mer utförlig information besök gärna vår hemsida www.bracke.se

