
område

 



Våren 2012 började Söderhamn NÄRA med 
insamling av matavfall i kommunens alla 
hushåll. Nu börjar vi med insamling av mat-
avfall i ditt fritidsområde. Du som bor där, 
permanet eller säsongsvis, kommer nu att 
kunna sortera ut ditt eget matavfall.

Att sortera ut matavfall är frivilligt och du 
som väljer att göra det får en lägre avfalls-
taxa än de som väljer att inte delta. Genom 
att delta sparar du pengar samtidigt som du 
gör en god insats för vår miljö.

Själva utsorteringen av matavfall börjar i ditt 
eget kök. Vi kommer att förse dig med pap-
perspåsar och påshållare. Papperspåsarna 
är framtagna speciellt för matavfall och är 
mycket fukttåliga. Påshållaren är till för att 

hålla påsarna ventilerade och torra. 
Matavfallspåsarna slänger du i kärlet för 

matavfall som kommer att placera bredvid 
-

hållssopor.

Matavfall innehåller stora mängder energi 
som vi vill ta tillvara. Genom att samla in ditt 
matavfall kan vi lokalproducera biogas och 

biogödsel. Det innebär att vi kan minska vårt 
beroende av icke förnybara resurser.



Det här alternativet innebär att du sorterar ut ditt matavfall och lägger det i en brun pappers-
påse som du sedan lägger i kärlet för matavfall. Övrigt källsorterat hushållsavfall lägger du i 
kärlen för brännbart hushållsavfall. 
Det här är det billigaste alternativet.

Gör du inget val får du 

abonnemang:

Priset visar årskostnaden för sophämtning inklusive moms. Det bygger på en miljöstyrande 
taxa och kostnaden för sophämtningen blir lägre för dig som sorterar ut matavfall.

Permanent
1 450 kr   799 kr

Permanent
2 210 kr   1 171 kr

Frankeras ej
Söderhamn

NÄRA
betalar portot

20221913Namn

Postadress

Permanent



Söderhamn NÄRA
Postadress Box 94
826 22 Söderhamn

Besöksadress:
Stabbläggaregatan 11
Tel Långtå: 0270-751 43

Latrin hämtas endast i våra egna godkända 
engångskärl från gemensamma uppsam-
lingsställen. Fyllda kärl lämnas med locket 
ordentligt påsatt i latrinskåpet vid den ge-
mensamma uppsamlingsplatsen. 

Latrinkärl säljs på en rad olika platser 
runt om i kommunen och på Långtå. Hos 
oss kostar ett latrinkärl 484 kronor inklusive 
moms och innefattar då även hämtning och 

destruktion. 
Om du själv lämnar ditt latrinkärl på Långtå 
får du ett nytt kärl av oss i utbyte utan kost-
nad. 

Tänk på våra medarbetares arbetsmiljö.
Latrin får under inga omständigheter läm-

nas i kärl utan lock, i lösa sopsäckar eller i 
plastkassar och absolut inte i soptunnorna!

Långtå Återvinningsscentral har öppet alla 
vardagar från klockan 07.00 till 15.30, tisdagar 
och torsdagar har Långtå öppet till 18.30.

Långtå har även lördagsöppet alla lörda-
gar mellan klockan 10.00 och 14.00 som inte 
infaller på en röd dag.

På Söderhamn Näras hemsida kan du läsa 
mer om våra avvikande öppettider i samband 
med helger. På hemsidan hittar du även bra 
information om vad som får slängas var och 
var vi har våra återvinningsstationer.


