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Information från Renhållningen

Vi ser ett ökande problem med kastade sopor runt våra Återvinningsstationer vilket ger ett
ostädat intryck och minskad trivsel i våra fina dalgångar.
Som fritidshus ägare kan ni välja att endera ha ett eget sopkärl där ni lämnar

hushållssoporna eller att köpa betalsäckar för hushållssoporna.

Sopkärlen beställs hos Vilhelmina kommun på tel.0940-140 50
Priset ftir betalsäckarna är 100 kr för de stora och 50 kr för de små.
Betalsäckarna lämnas sen på inköpsstället under ordinarie öppettider.
Om du hyr ut ditt fritidshus är det du som fastighetsägare som är ansvarig fiir att dina
hyresgäster har informerats om reglerna kring avfallshanteringen.

Ett tipps, om du inte har eget kärl fiir hushållssopor där hyresgästen får lämna soporna så
låt en betalsäck ingå i priset för hyran, samt informera om var betalsäcken kan lämnas. Vi
har ett gemensamt ansvar ltir att vår vackra kommun ska få bli fri från sopor i naturen.
.'

rni som fr-itidshusåig*rekan hjälpa oss spridadenna infurrnationtill BI*. de
hyresgäster som ni har i era stugor om hur sophanteringen och sopsortering ska fungera.

Vihoppas att

Har ni några frågor

så

ring

0940-140 67 eller 0940-140 80

Betalsäckarna köps på följande ställen.
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OrganisationsNr:
2120002601

ÅVC i Saxnäs 070-5087372
§tatoil på Volgsjövägen Vilhelmina Öppet dygnet runt.
§rönfjälls Fritidsby, Karlsson 0940-870 19,070-680 06 13
§ranen i Henriksfjäll070-6381008 Tors-sön 16.00-22.00
§ranen i Henriksfjäll Påsk ltån-sön 16.00-22.00 stängt maj-juni
(limpfjällshandlaren i KtimpfjäIl0940-710 90
Fjällgården i Saxnäs 0940-700 03
(ommunens ftirråd på tätorten 0940-l4l49
Åvc i Dikanäs 070-8180518
flans Ilansson i Matsdal
§talons bensin 0940-500 05
l(anons Kiosk & Cafe Marsliden 0940-740 06
§äslunds Cafe Fatmomakke
Fjällströms KioskFatmomakke
l)ikanäs bygdegårdsftirening, kontakta Gunilla Prång 073-8460484
f)ikanäs bygdegårdsföreningDaniel Sundqvist 073-8420958

Adress:
Torget 6
912 81 Vilhelmina

Telefon:
0940-140 00

