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I kärlen för bio- och energiavfall lägger du sådant avfall från köket, wc 
och arbetsrummet som uppstår varje dag. Tack för att du sorterar.  

Separat insamlat bioavfall packas i 
en papperspåse, en påse av en vikt 
dagstidning eller en plastkasse, som är 
högst 30 liter.

Inga youghurtburkar, brödpåsar, frukt-
påsar eller övriga förpackningar får 
sättas i bioavfallspåsen!

Bio- och energiavfall 
i skilda kärl, även på sommarstugan

I TUNNAN FÖR BIOAVFALL:

• matrester utan livsmedelsförpackning

• tepåsar och kaffesump med  lter
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I TUNNAN FÖR BIOAVFALL:

dag. Tack för att du sorterar.  

I TUNNAN FÖR ENERGIAVFALL:

• blöjor och bindor

• använt hushållspapper, servetter, 
   presentpapper och band

• små plastföremål, som disk- och tand-    
   borstar

• smutsiga livsmedelsförpackningar

• damm och dammsugarpåsar

Packa energiavfallet i en påse som är 
högst 30 liter.

www.ekorosk. 

Separat insamlat bioavfall packas i

Tips för att undvika att bioavfalls-
påsen fryser fast i kärlet:

• Låt bioavfallspåsen stå ute i 
kölden en kort stund innan du 
lägger den i bioavfallskärlet

• Lägg en dagstidning i botten 
av bioavfallskärlet.
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I höstas genomfördes den största för-
ändringen under Ekorosks verksamhets-
tid. Sedan den första oktober 2018 sam-
las bio- och energiavfallet från hushål-
len in separat i olika kärl. Från fritids-
bostädernas sommarpunkter inleddes 
separatinsamlingen redan förra som-
maren. 

Resultatet från det första halvåret mot-
svarar förväntningarna. Ekorosk har un-
der många år utfört plockanalyser av 
innehållet i bio- och energiavfallspåsar-
na. Och mycket riktigt sorterar hushållen 
just så bra som plockanalysen visat, när 
bio- och energiavfallet hålls separat och 
inte blandas under transporten.

Enligt kundenkäterna sorterar mer än 
åtta av tio hushåll på Ekorosks område 
vilket är jättebra. Tyvärr finns det fortfa-
rande ett antal hushåll som inte sorterar 
rätt. Behandlingen av avfall är dyrare ju 
sämre sorterat avfallet är. Så det ligger i 
allas vårt gemensamma intresse att för-
söka dra vårt strå till stacken för en så 
bra avfallshantering som möjligt. Avfalls-
hanteringen är något vi alla gör tillsam-
mans.

Jag önskar alla läsare en fin vår!

Michael Östman, 
verkställande direktör

Övergången till separat insamling 
har gått bra!



Nära naturen 
vid sommarstugan
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Du kan ha gemensamma avfallskärl 
med dina grannar, båda kärlen kan vara 
gemensamma. Gemensamma kärl ska 
godkännas av Österbottens avfallsnämnd, 
därför bör alla hushåll som deltar fylla 
i nämndens blankett ”Anmälan om 
gemensamt avfallskärl”. Den hittas på 
nämndens hemsida www.ekoso.fi.

Sofia Winberg tycker att det är enkelt 
att lägga bio- och energiavfallet 
i skilda kärl även vid sommarstugan.

påpekar, att hushållen redan har sor-
terat bioavfallet skilt i den svarta på-
sen. Vi lägger bara påsen i ett skilt 
kärl numera. 

Winbergs sommarstuga ligger vid 
Hällören strax utanför Jakobstad, 
och tack vare läget kan familjen 
tillbringa mycket tid där även utan-
för semestrarna. 

- Vi bor på stugan från maj till sep-
tember, livet är lugnare där. Jag 
slappnar av redan när jag svänger in 
med bilen på vägen som leder till stu-
gan, konstaterar Winberg.

Text och bild: Pia Grankvist     

Eko.-tidningen 
  tipsar hushållen:

GEMENSAMMA AVFALLSKÄRL

Meddela din transportör 
om du vill att kärlet för 
energiavfall töms bara var 4 
vecka. Då sparar du både 
på behandlingsavgift till 
Ekorosk och tömningsavgift till 
transportören. 

TÖM ENERGIAVFALLET 
VAR 4 VECKA

Vid sommarstugan kommer naturen så 
mycket närmare, man är mera utomhus 
och allt får ta sin tid. Det blir mera fokus 
på naturen, och det gör att sopsortering-
en känns viktigare på sommarstugan för 
Sofia Winberg. 

- Jag upplever en större närvaro i stun-
den på sommarstugan. Vi tvingas leva 
mera på naturens villkor där, och det le-
der till att också sopsorteringen känns vik-
tigare, konstaterar Winberg. 

Att hantera avfallet på rätt sätt ger 
Winberg gott samvete, och dessutom är 
det enkelt att göra när hela familjen del-
tar. 

- Sommarsäsongen inleds alltid med ett 
besök till återvinningsstationen, det är så 
skönt att inleda säsongen på sommarstu-

gan när vi rensat, berättar Winberg.
Hon betonar att det ska vara bekvämt 

att sortera. Människor har begränsat med 
tid idag och då måste det vara lätt att 
sortera.

- På en äldre sommarstuga finns det 
sällan plats för särskilt många sopkärl i 
skåpen. Därför har vi skaffat stapelbara 
sorteringslådor från Ikea som inte behö-
ver nåt skåp. Vi sorterar allt som det möj-
ligt att sortera, även på sommarstugan, 
berättar Winberg.    

Winberg har inget överseende med 
dem som tycker att det är svårt att sor-
tera avfall, även kärlen för bioavfall från 
fritidsbostäderna var smidiga att ta i bruk 
förra sommaren.

- Inget har ju ändrat, utbrister hon och 

EKOROSK SAMLAR IN bio- och 
energiavfall från fritidsbostäderna 
i skilda sopkärl sedan sommaren 
2018. Det finns numera egna kärl 
för bioavfallet på alla punkter där 
Ekorosk samlar in hushållsavfall 
från sommarstugorna. Dessa kärl 
är i bruk under perioden 1.5-30.9. 
Fritidsbostäderna har även fri tillgång 
till alla Ekorosks ekopunkter och 
återvinningsstationer. Öppettiderna 
hittar du på www.ekorosk.fi.
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Köp restaurangmat till halva priset, beta-
la och hämta maten inom avhämtnings-
tiden! Det här lovar ResQ Club, en app-
likation för smarttelefoner. Eko.-tidningen 
testade applikationen i Karleby. 

När du laddat ner applikationen och 
öppnar den första gången ska du regist-
rera dig som medlem i ResQ Club. Sen vi-
sar programmet rabatterade matportio-
ner, som lagts upp av restauranger och 
caféer i närheten av dig på en karta. När 
jag kollade på kartan första gången trod-
de jag att kartprickarna visade antal res-
tauranger. Men när jag bläddrade på lis-
tan som visas i nedre kanten av kartbil-
den, märkte jag att kartprickarna visar 
antal matportioner till salu.  

Du väljer vilka maträtter och antal por-
tioner. Maten betalas på förhand. För att 
betala krävs det att du sparar uppgifter 
om ditt kreditkort i applikationen. När be-

talningen är utförd visas ett kvitto, och du 
får också kvitto till din e-post. Det är ett 
smidigt sätt att betala. 

Restaurangen lägger upp en tid för 
avhämtning av matportionerna, efter-
som avsikten är att minska restaurangens 
matspill. Detta sker genom att sälja mat-
portioner till kraftigt rabatterat pris, när 
det har blivit mat över. Därför kan du in-
te äta maten i restaurangen, du hämtar 
maten och äter hemma. 

Det innebär att ResQ Club passar bäst 
när man ofta rör sig i en tätort på efter-
middagen eller kvällen. Eftersom maten 
är överloppsmat, varierar utbudet från 
dag till dag. Men om du är allätare och 
ofta rör dig i en tätort där restauranger-
na använder ResQ Club är det här nå-
got för dig. 

Text och bild: Pia Grankvist

EKO.-TIDNINGEN TESTAR: 

ResQ Club 
– restaurangmat till halva priset

Jag sorterar så att avfallet ska cirkulera 
som råvara och för att produktionen av 
jungfruligt material belastar naturen så 
mycket mera, säger Reija Harlamow från 
Karleby, mamma till två barn och diplo-
mingenjör i kemiteknik.

När man sorterar avfallet cirkulerar rå-
materialet inom produktionen, och tillva-
ratagandet av det förbättras hela tiden. 
Vårt beteende styrs till stor del av de följ-
der våra handlingar har. Det kan vara 
lagar och föreskrifter som tvingar oss att 
göra på ett visst sätt. Vi styrs också av vårt 
eget intresse, det som vi upplever är bra 
för oss eller vår familj, till exempel att vi får 
lön när vi arbetar. En tredje sak som styr 
beteendet är våra känslor, om vi mår bra 
av det vi gör.

- När jag fick barn förstärktes min över-
tygelse att sortering är viktigt. Jag tänker 

på framtiden för deras generation och 
följderna av det jag gör. Mina val och 
det jag lär mina barn har betydelse, fun-
derar Harlamow. 

Hon påpekar att det är en liten sak att 
sortera sitt avfall, när man väl kommer 
igång. Alla klarar av det. När alla hus-
håll börjar sortera uppstår en stor källa 
till råmaterial, som ger råmaterial för till-
verkning av nya produkter. Summan av 
många små val är en bred väg, som le-
der till cirkulär ekonomi, där råvarorna cir-
kulerar, även om livslängden för en vara 
tagit slut.

- Liksom många andra saker i vårt liv 
går det att förändra sina vanor, men det 
krävs lite tid och envishet innan de blir ru-
tiner, konstaterar Harlamow till slut. 

Text och bild: Pia Grankvist

Varför sortera? 
För att det jag gör har betydelse

Milo Harlamow 6 år tycker 
att återvinning är viktigt 

”för att inte jordklotet ska 
förstöras av skräp”.
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Faktura
 

Datum
31.12.2018

 
Kundnummer

1(2)

Fakturanummer

XXXXXX
TjänstekodMottagare

 

XX-XXXXXXX-XX 008706307 

 
EFTERNAMN FÖRNAMN

 
Leverans 

 
För tiden: 01.10.2018 - 31.12.2018

Betalningsvillkor Förfallodag 
14 dagar netto 22.01.2019

 
SORTERINGSGATAN 5
FI-12300 SOPSTAD

Anmärkningstid Dröjsmålsränta 
14 dgr 7 % 
 
En anmärkning angående kommunal avfallsavgift 
(fast avfallsavgift och behandlingsavgift) skall inlämnas
skriftligen inom 14 dagar från emottagandet av denna faktura till
Österbottens avfallsnämnd, PB 350, 68601 Jakobstad. 
I kommunens avfallstaxa nämnd avgift kan utmätas utan
domstolsdom eller -beslut (avfallsL 145 §).

 
Datum Förklaring Mängd Enhet Transport Behandling Summa 
00-0000000-00 EFTERNAMN FÖRNAMN, SORTERINGSGATAN 5, A      
31.10.2018 Fast avgift > 3 personer/hushåll 1,00  0,00 4,79 4,79 
30.11.2018 Fast avgift > 3 personer/hushåll 1,00  0,00 4,79 4,79 
31.12.2018 Fast avgift > 3 personer/hushåll 1,00  0,00 4,79 4,79 

      14,37 

00-0000000-00 EFTERNAMN FÖRNAMN, SORTERINGSGATAN 5, B      
22.10.2018 140L egnahemshus BIO-kärls tömn. 1,00 ST X,XX 0,30 X,XX 
05.11.2018 140L egnahemshus BIO-kärls tömn. 1,00 ST X,XX 0,30 X,XX 
19.11.2018 140L egnahemshus BIO-kärls tömn. 1,00 ST X,XX 0,30 X,XX 
03.12.2018 140L egnahemshus BIO-kärls tömn. 1,00 ST X,XX 0,30 X,XX 
17.12.2018 140L egnahemshus BIO-kärls tömn. 1,00 ST X,XX 0,30 X,XX 
31.12.2018 140L egnahemshus BIO-kärls tömn. 1,00 ST X,XX 0,30 X,XX 

      XX,XX 

00-0000000-00 EFTERNAMN FÖRNAMN, SORTERINGSGATAN 5,S      
01.10.2018 140 l Avfallskärl tömning 1,00 ST X,XX 0,70 X,XX 
22.10.2018 140 l Avfallskärl tömning 1,00 ST X,XX 0,70 X,XX 
05.11.2018 140 l Avfallskärl tömning 1,00 ST X,XX 0,70 X,XX 
19.11.2018 140 l Avfallskärl tömning 1,00 ST X,XX 0,70 X,XX 
03.12.2018 140 l Avfallskärl tömning 1,00 ST X,XX 0,70 X,XX 
17.12.2018 140 l Avfallskärl tömning 1,00 ST X,XX 0,70 X,XX 
31.12.2018 140 l Avfallskärl tömning 1,00 ST X,XX 0,70 X,XX 

      XX,XX 
 

 
Summa u. moms (Moms 24.0 %) XX,XX
+Moms
Totalt

 
För betalningspåminnelser debiterar Cash-In 5€ av privatkunder  och 10€ av företagskunder.

24.0 % XX,XX
XX,XX

Ekorosks fasta
månadsavgift, bygger på
antalet invånare i hushållet

Storlek på avfallskärlen

Avfallstransportörens
kontaktuppgifter finns här på fakturan

Avfallstransportörens
tömningsdag

Avfallstransportörens
tömningsavgift

Ekorosks
behandlingsavgift för
avfallet

Moms

Fast månadsavgift

Bioavfall

Energiavfall

Ekorosks faktura består av 
Ekorosks fasta månadsav-
gift, behandlingsavgiften 
för bio- och energiavfallet, 
samt avfallstransportörens 
tömningsavgift för en del 
kunder. En del avfallstran-

sportörer fakturerar töm-
ningsavgiften själva, i såda-
na fall framkommer endast 
den fasta avgiften och be-
handlingsavgiften på Eko-
rosks faktura, medan töm-
ningsavgiften framkommer 

på avfallstransportörens 
faktura. Du hittar en mo-
dellfaktura för E-fakturan på  
vår hemsida  www.ekorosk.fi 
 > Avgifter> Så här läser du 
Ekorosks faktura

SÅ HÄR LÄSER DU EKOROSKS FAKTURA
Bild: Ekorosk


