Information från teknik och drift
Maj 2018

Slamtömning
Tömning av slam från enskilda avloppsanläggningar är obligatoriskt och får endast utföras av Kinda
kommuns entreprenör (undantaget dispenser).
Uppfartsvägen ska vara röjd och hålla för ett tungt fordon. Uppställningsplatsen för slamtömningsfordonet
måste vara trafiksäker. Avstånd mellan brunn och fordon bör inte vara längre än 20 m.
Området kring brunnen ska vara röjt och får inte blockeras av t. ex. staket eller planteringar.
Brunnslocket ska vara lättåtkomligt och väl synligt. Locket ska vara upplåst och lätt att lyfta (maxvikt 25 kg).
Avgift kan tillkomma för besvärliga hämtningsförhållanden.
Vid behov av extra tömningar kontakta Kinda kommuns kundtjänst 0494-190 73 eller kommunens växel
0494-190 00.
Öppettider Adlerskogs avfallsanläggning
Måndagar 1 april- 31 oktober 10.30 - 19.00
Måndagar 1 november – 31 mars 8.00 – 15.30
Tisdag – Fredag 8.00 – 15.30
Lördagar jämna veckor 9.00 – 13.00
Röda dagar stängt.
Påskafton, Midsommarafton, Julafton och Nyårsafton stängt.
Ris och trädgårdsavfall kan lämnas på
Ristippen Ödängsområdet, Kisa
Mottagningsplats belägen omedelbart före Rimforsa reningsverk
Mottagningsplats i anslutning till gångbana vid Ådala, Horn
Adlerskogs avfallsanläggning

Visste du att
734 ton ris
samlades in
under 2017?

Återvinningsstationer
Återvinningsstationer för glas-, kartong-, metall och plastförpackningar samt för tidningar och wellpapp
finns på följande platser:
HORN Industrigatan (f d Thornparkeringen)
HYCKLINGE Bensinstationen (endast glas och tidningar)
KISA P-plats Coop, p-plats Folkets Hus, p-plats Karlssons Elektriska Västra vägen
RIMFORSA Gamla Vägverkstomten (bakom ICA-Supermarket)
Insamlingsresultat för Kinda 2017
Insamlingsresultaten anges i kg per fastboende invånare och år. Mer information på www.ftiab.se och
www.elkretsen.se
Glas
Papper
Plast
Metall
Tidningar
14,27
9,95
4,17
1,02
22,07
Sommarhämtning 2018
11 hämtningar under perioden maj - september, vecka 18-39
Besök gärna vår hemsida www.kinda.se för mera information
Läs under Bygga, bo och miljö/Vatten och avlopp

Placering av sopkärl
Tömningsdagen ska sopkärlet vara placerat vid sopbilens uppställningsplats som normalt är vid tomtgräns
eller vid uppställningsplats för flera kärl. Ytan där kärlen står ska vara hård. Det gäller också för dragsträckan
fram till den plats där sopbilen stannar. Inga trappor, trösklar eller andra hinder får finnas i vägen.
Underlätta för hämtningspersonalen genom att placera sopkärlen med draghandtaget och hjulen mot
gatan. Då behöver inte kärlen vridas när de ska tömmas.
Om sopkärlen måste stå mot t. ex. en häck, ett staket eller en vägg så ska de placeras så att handtagen går
lätt att nå för hämtningspersonalen.
Transportvägar för fordon och hämtningspersonal
Vägen är chaufförens arbetsplats därför ska framkomligheten och sikten vara god. Det är alltid chauffören
som avgör om en väg är farbar eller inte. Chauffören kan aldrig tvingas att ta risker eller köra på en väg som
han/hon bedömer inte är framkomlig.
Underlätta för hämtningspersonalen genom att se till att det inte finns
•
parkerade bilar på vändplaner
•
hindrande växlighet utmed hämtningsvägen (tänk på att det växer snabbt under ett år)
•
stängda grindar eller bommar

Exempel på vändplatser

Fri höjd och bredd

