Nytt abonnemang
Fastighetsbeteckning

Hämtningsadress

Avser

Avser

Permanentboende
Fritidshus

Hushållsavfall (sophämtning)
Latrin

Verksamhet (företag)

Slam från enskild avloppsanläggning

Flerbostad

Jag/vi är

fastighetsägare

(1) Namn*

Personnummer*

(2) Namn

Personnummer

Datum när abonnemanget ska börja

år mån

hyresgäst

Fakturaadress*

Telefon dagtid

E-postadress som används regelbundet

*= obligatorisk uppgift

Val av abonnemang - gäller ej fritid
Sorterat och kommer att sortera allt matavfall i det bruna kärlet. Jag har tagit del av
information om de tre olika abonnemangstyperna.
Hemkompost och kommer att kompostera allt matavfall året om i en skadedjurssäker kompostbehållare. Jag har tagit del av information om de tre olika abonnemangstyperna.

Kärlstorlek - fritid

Gästrike Återvinnare ansvarar
för den kommunala avfallshanteringen i Gävle, Hofors,
Ockelbo,återvinnare
Sandviken och
Gästrike
ansvarar
för
den kommunala avfallsÄlvkarleby.
hanteringen i Gävle, Hofors,
Ockelbo, Sandviken och
Post
Älvkarleby.
Box 722
801 28 Gävle
Post
Box 722
Besök
801 28 Gävle
Utmarksvägen 16
Tfn 020 63 00 63
Besök
Fax 026 14 37 64
Utmarksvägen
16
Tfn 020-63 00 63
E-post
Fax 026-14 37 64
info@gastrikeatervinnare.se

Jag vill ha följande storlek på mitt gröna kärl för restavfall eller blandade hushållssopor:

E-post
info@gastrikeatervinnare.se

Osorterat och jag har tagit del av information om de tre olika abonnemangstyperna.

Kärlstorlek - permanentboende, verksamhet och flerbostad
Jag vill ha följande storlek på mitt gröna kärl för restavfall eller blandade hushållssopor:
140 liter
190 liter
360 liter
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360 liter

Var god vänd för information om regler.
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190 liter

Underskrift

Ort och datum

Ort och datum

(1) Namnteckning

(2) Namnteckning

Regler för abonnemang för hushållsavfall

Exempel på de viktigaste bestämmelserna är:
• Abonnenten är ansvarig för att teckna och ha abonnemang för
hushållsavfall.
• Ordinarie tömningsintervall för hushållssopor i en- och tvåfamiljshus
är varannan vecka.
• Behållare får inte överfyllas och inte innehålla otillåtet avfall (till exempel farligt avfall, batterier och elektronik).
• Hushållssopor och latrin från fritidshus hämtas varannan vecka under
perioden maj till september.
• Slamavskiljare ska tömmas minst en gång per år eller enligt beslut
från den kommunala tillsynsmyndigheten.
• På första fakturan tillkommer avgift för nytt abonnemang

Vi värnar om din integritet och behandlar bara de av dina personuppgifter som behövs för att fullfölja våra åtaganden och följa gällande
lagar. Vår utgångspunkt är att alltid använda de minst integritetskänsliga uppgifterna. Vi behöver information om ovanstående
personuppgifter för att veta vilket/vilka abonnemang som gäller på fastigheten, skicka bekräftelse och viktig information gällande
ärendet, skicka rätt faktureringsuppgifter till rätt person och skicka viktig information om ditt/dina abonnemang hos oss.
På vår hemsida kan du läsa mer om hur vi hanterar dina personuppgifter.
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