Information till kunder med trädgårdsavfallsabonnemang
Ordinarie tömning av trädgårdstunnan sker totalt 16 gånger per år, mellan vecka 15-45.
Meddelande om årets ordinarie tömningsdagar skickas per brev ca två veckor före
hämtningsperiodens början.
Vid tecknande av trädgårdsavfallsabonnemang kan kärlet levereras av renhållaren mot
avgift enligt gällande taxa, eller efter överenskommelse hämtas kostnadsfritt från
Flishults avfallsanläggning i Vetlanda. Taxan hittar du på hemsidan under ”Taxa
sophämtning och slamtömning”.
Trädgårdskärlet utgörs av ett trehjuligt, brunt plastkärl som rymmer 370 liter. Varje
tecknat abonnemang löper automatiskt vidare till nästa hämtningssäsong och kärlet får
stå kvar hos abonnenten även under mellanperioden.
Trädgårdskärlet ägs av den kommunala renhållaren. Vid avslutat abonnemang ska det
rengjorda kärlet lämnas tillbaka på Flishults avfallsanläggning eller hämtas av
renhållaren mot den avgift som anges i taxan.
Om den ordinarie tömningsdagen infaller under en helgdag kan hämtningsdagen bli
ändrad. För att vara säker på att kärlet blir tömt bör du ställa fram kärlet senast klockan
05.00 dagen innan din ordinarie hämtningsdag och låta kärlet stå framme tills det är
tömt.
Extra tömning kan beställas två veckor efter ordinarie hämtningssäsong. För beställning
ring Eksjö Energi 0381-19 20 20 senast en vecka i förväg. Kostnaden för extra tömning
framgår av renhållningstaxan.
Om kärlet tillfälligt inte räcker till finns det även möjlighet att utan föregående anmälan
lämna trädgårdsavfall i extra säckar. Kostnaden för extra säck framgår av
renhållningstaxan.
För att trädgårdsavfallet ska hämtas
•
•

•
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måste trädgårdskärlet från klockan 06.00 på tömningsdagen vara utställt vid
tomtgränsen eller högst en meter från denna. Eventuella extra säckar ska vara
placerade bredvid kärlet.
får tunnan endast innehålla organiskt avfall från trädgården. Jord och sten får
inte slängas i kärlet, undantaget är jord och smågrus som oundvikligen hänger
med rötterna vid trädgårdsrens. I kärlet får inte finnas plastpåsar, plastsäckar
eller rester av dem.
får kärlet inte vara överfyllt eller för tungt och locket ska vara helt stängt. Extra
säck ska vara vattentålig och får inte väga mer än 15 kg. Ordentligt
sammanbuntade kvistar får också lämnas för avhämtning. Enskild bunt får ha en
längd upp till 1,2 meter och väga max 10 kg. Bunt debiteras som extra säck.
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