Information 2017 till fritidshusägare
i Umeå och Vindelns kommuner

Enskilt avlopp (egen slamavskiljare eller tank)

Slamavskiljande teknik
Från och med 2015 töms slamavskiljare med anslutet WC med
avvattnande teknik. Det är en miljöförbättrande åtgärd som leder till
färre transporter av avloppsvatten
i tankbil längs våra vägar.
Det finns två sätt att tömma en
slamavskiljare, med heltömning
eller avvattning av slammet. Vid
heltömning töms hela brunnen på
allt sitt innehåll och transporteras
till reningsverket.

Tänk på! Vill du
beställa heltömning
så debiteras det
extra och ska
beställas i förväg.
Ni behöver inte vidta några åtgärder eller finnas tillgänglig vid
tömningstillfället. Det som är skillnaden är att det kommer att finnas
kvar avloppsvatten i er trekammarbrunn även efter genomförd tömning av slam.

Framkomlig väg
För att slambilen ska kunna komma fram och utföra sitt arbete så
behöver du kontrollera att vägen
till din brunn/tank är röjd från träd
och kvistar. Är vägen skyltad med
en begränsad totalvikt understigande 28 ton får inte slambilen köra.
Om du har möjlighet att få dispens
måste ordförande i vägföreningen
kontaktas. I sådana fall ska ordföranden kontakta Vakin och meddela om undantag kan göras.
Vägen fram till din brunn måste
vara framkomlig för slambilen:
Fri höjd
4,7 m
Vägbredd 3,5 m
Totalvikt 28 ton

Gimonäs
Umeå

Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag

07.00 - 20.00
09.00 - 20.00
09.00 - 20.00
07.00 - 20.00
10.00 - 16.00
10.00 - 14.00

Klockarbäcken
Umeå

Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag

07.00 - 20.00
09.00 - 16.00
09.00 - 16.00
09.00 - 16.00
10.00 - 16.00
10.00 - 14.00

Lidbacken
Vindeln

Måndag
12.00 - 19.00		
Torsdag
12.00 - 19.00
Lördag, jämn vecka 09.00 - 12.00

Holmsund

Tisdag
Lördag
Torsdag

Maj–sep även
Hörnefors

Slangdragning
Slangdragning upp till 20 meter ingår i grundavgiften. Slanglängden
mäts från bilen till brunnens botten. Längre slangdragning debiteras
extra. Läs mer på vakin.se

Om WC saknas i fritidshuset
Latrinkärl finns till försäljning på
alla återvinningscentraler. De kostar 198 kr/st och då ingår, förutom
själva kärlet, även mottagning och
behandling. Mottagningen sker vid
samtliga återvinningscentraler.

Boende
i fritidshus

Öppettider återvinningscentraler

Maj–sep även
Sävar
Maj–sep även

Sortering
i stugan

14.00 - 20.00
09.00 - 12.00
14.00 - 19.00

Farligt avfall

Onsdag
14.00 - 19.00
Lördag, jämn vecka 09.00 - 12.00
Lördag, udda vecka 09.00 - 12.00

Enskilt avlopp

Onsdag
15.00 - 20.00
Lördag, udda vecka 09.00 - 12.00
Lördag, jämn vecka
09.00 - 12.00

Tavelsjö

Torsdag
16.00 - 20.00
Lördag, udda vecka 09.00-12.00

Botsmark

Tisdag

Holmön

Se vakin.se

Om fritidshuset
inte används
Ansök om upphehåll
senast 15 april 2017.

16.00-20.00

Helgaftnar och storhelger är samtliga
återvinningscentraler stängda,
t ex midsommarafton och midsommardagen.

Mars 2017

Slamavskiljare, så kallade trekammarbrunnar, minireningsverk och
BDT-brunnar (bad, disk och tvätt),
töms efter ett körturschema. Aktuella områden för månadens tömningar aviserar vi på vår hemsida.
Gå in på vår hemsida för att se när
vi är och tömmer i just ditt område. Tömning av sluten tank ska
beställas vid behov genom Kundservice, 090-16 19 00. Läs mer på
vakin.se/slam

Vatten- och Avfallskompetens i Norr AB | 901 84 UMEÅ
Automatisk telefoninfo 090-16 15 01 | Kundservice 090-16 19 00
kundservice@vakin.se | vakin.se

Sortera i stugan

Vilka är
Vakin?

Om fritidshuset inte används

Från 1/1 2016 ansvarar Vakin, Vatten- och
Avfallskompetens i Norr AB, för vatten, avlopp,
avfall och återvinning på uppdrag av Umeå
och Vindelns kommuner.

Mobiltelefon
(alla över 16 år)

Driftpersonal

Kundservice

Registrera ditt mobilnummer till din fritidshusadress
och få SMS vid planerad avstängning och driftstörning.

Allmänt

Ljudmeddelande

SMS-tjänst

Hämtningsperiod
Vi hämtar hushållsavfallet från fritidshusen i kärl märkta med ”Fritidsboende” vid samlingsplatser under
perioden 15 maj – 15 oktober. Permanentboende använder som tidigare
sina egna kärl och inte de som är avsedda för fritidshus.

Fasta telefoner

Vi har samlat allt som är kopplat
till dig och din fastighet på Mina
Sidor. vakin.se/minasidor

Planerade avstängningar och vissa driftstörningar, hos dig med kommunalt
vatten, aviserar vi via SMS och talsvar.
Du som äger ett fritidshus i Umeå eller
Vindeln kan ta del av SMS-tjänsten genom att registrera ditt mobilnummer
till din fritidshusadress på vår hemsida.
Läs mer på vakin.se/sms.

Avgift 2017
Fritidshusens årsavgift vid gemensam
kärlplats är uppdelad i en grundavgift
samt hämtningsavgift. I grundavgiften
ingår tillgång till Vakins återvinningscentraler.
Avgift vid gemensam kärlplats
Umeå
Grundavgift		 524 kr
Hämtningsavgift		 350 kr
Vindeln
Grundavgift		 225 kr
Hämtningsavgift		 313 kr

Kostnad för att ansöka om uppehåll
Umeå		315 kr/säsong
Vindeln		700 kr/säsong
Kostnaden debiteras även om du
får avslag på din ansökan.

Så här ansöker du:

Mina Sidor

Via vakin.se kan du få tillgång till Mina
Sidor. Här kan du se dina abonnemang
för hushållsavfall, vatten och avlopp
samt dina fakturor. Du kan även göra
flyttanmälan, läsa in mätaravläsning
och ha koll på din förbrukning. Inloggning får du genom att registrera
din e-postadress tillsammans med ditt
kund- och personnummer hos oss och
därmed få ditt lösenord skickat till
dig. Ditt kundnummer hittar du på
din faktura. Vid problem kontaktar du
Kundservice.

Kommer fritidshuset inte att användas alls finns möjlighet att söka
”Tillfälligt uppehåll i hämtning av
hushållsavfall” hos miljö- och hälsoskyddnämnden. Kravet är att fritidshuset ska stå tomt under hela säsongen
2017. Ansökan ska vara kommunens
miljö- och hälsoskyddsnämnd tillhanda senast den 15 april 2017. Ansökningsblankett hittar du på din kommuns hemsida.
Grundavgiften på 524 kr i Umeå och
225 kr i Vindeln ska, enligt punkt 1.5 i
avfallstaxan, betalas oavsett om du har
beviljats uppehåll eller inte.

1.

gå in på umea.se/kommun
eller vindeln.se

Ägarbyte

2.

klicka ”Blanketter”

Har ni sålt eller överlåtit ert fritidshus
ska ni meddela oss detta så att fakturan
kommer rätt. Hos oss är det alltid fastighetsägaren som är betalningsansvarig.
Ägarbyte görs via blankett som går att
skriva ut från Vakins hemsida. Du kan
också kontakta Kundservice så får du
blanketten hemskickad. Ägarbytet ska
skrivas under av både säljare och köpare.

3.

klicka ”Miljö- och hälsoskydd”

4.

klicka ”Avfall” (Umeå) eller
”Renhållning”(Vindeln)

5.

klicka ”Ansökan tillfälligt uppehåll i hämtning av hushållsavfall”
(Umeå) eller ”Ansökan om uppehåll i hämtningen av hushållsavfall” (Vindeln)

6.

6. Gör din ansökan!

Elavfall, överbliven målarfärg, övrigt farligt avfall och allt stort och
skrymmande ska köras till någon av
våra bemannade återvinningscentraler (ÅVC).

Öppettider på ÅVC
Information om öppettider för våra
återvinningscentraler når du antingen genom att gå in på vår webbsida
vakin.se eller ringa 090-16 19 00
Observera!
Du får inte lägga grovavfall, farligt
avfall, elavfall eller latrin i eller vid
ett kärl!

Du kommer väl ihåg att
använda transparenta
sopsäckar när du besöker
återvinningscentralen?
och följa telefonsvararens anvisningar. Du kan också hitta öppettiderna på baksidan av denna folder.

Tidningar och förpackningar
Tidningar och förpackningar av
papper, glas, metall och plast ska
lämnas på en återvinningsstation
(ÅVS). Se karta på www.ftiab.se.

Farligt avfall
Farligt avfall är sådant avfall som
innehåller ämnen som kan vara
skadliga för människor, djur och
natur. Därför är det viktigt att allt
farligt avfall lämnas på rätt sätt till
särskild behandling. Det gör stor
skada om de hamnar fel.
Allt farligt avfall lämnas till en
återvinningscentral (ÅVC). Är du
osäker är det bättre att lämna in
det som farligt avfall än att lägga
det i soppåsen.
För att varje medel ska behandlas
korrekt och för att inte de personer som handskas med avfallet ska
utsättas för några risker ska du tänka på följande:

Om du använder en annan förpackning till ditt farliga avfall
är det viktigt att du märker den
med vad den innehåller.
Blanda inte! Lämna var för sig.
Kontrollera att din förpackning
inte läcker.

Exempel på farligt avfall
Lågenergilampor
Armaturer
Småbatterier
Bilbatterier
Radio/TV/DVD
Dataspelskonsoller
Datorer/Bildskärmar
Hushållsmaskiner
Avfettningsmedel
Bekämpningsmedel

Spillolja
Glykol
Lacknafta
Färgrester
Skrivare
Limrester
Vitvaror
Klockor
Parfym
Nagellack

