Ansökan om avfallsabonnemang och kärl för villa
Mejla blanketten till kund@vasyd.se eller posta till: VA SYD, Box 191, 201 21 Malmö.
Vid frågor är du välkommen att kontakta Kundservice.
KUND

Namn

Personnummer / Org. nr

Fakturaadress Gata/Box

Postnr

Ort

Kontaktperson (om annan än ovan)
Telefon dagtid (även riktnummer)		

Alternativ telefon (även riktnummer)

E-post

ANLÄGGNINGSADRESS (OM ANNAN ÄN FAKTURAADRESS)
Anläggningsadress

Postnr

Ort

Postnr		

Ort

Fastighetsbeteckning
Hämtningsadress (om annan än anläggningsadress)				

ABONNEMANG
Fyrfackskärl
Trädgårdsavfall
Hämtförhållanden

Kärl 1

X

Storlek på kärl

Kärl 2

Extra restavfall 190 l

190 l

240 l

Dragmeter (max 50 meter)

Låst dörr eller grind, antal

STARTDATUM (TIDIGAST EN VECKA EFTER DET ATT ANSÖKAN INKOMMIT TILL VA SYD)

I kärl 1 kastar du: rest- och matavfall, plastförpackningar och färgade glasförpackningar. Kärl 1 är obligatoriskt.
I kärl 2 kastar du: pappers- och metallförpackningar, genomskinliga glasförpackningar och tidningar.
Elektronikboxen hänger du ut på kärl 1 när den är minst halvfull. Kom ihåg att ta in den igen när den är tömd.
Kärl 1 och kärl 2 töms av olika bilar. Därför sker tömningen av kärlen vid olika tidpunkter på tömningsdagen.
Kom ihåg:
• Manuell hämtning av sopkärl och behållare kräver jämn, hårdgjord och halkfri transportväg utan trösklar och trappsteg eller trånga passager
• Lutningen mellan behållarplats och lastplats bör inte överstiga 1 meter på 20 meter, men får max vara 1 meter på 12 meter
• Ställ kärlen så att hjulen och handtaget hamnar utåt mot sopbilen
• Trädgårdskärlet ska ställas vid tomtgräns på tömningsdagen
• Vill du dela kärl med grannen? Ansök via blankett på vasyd.se

När du får din första faktura för avfallsabonnemang, bör du kontrollera att hämtförhållandena angivna på fakturan stämmer.
Kontakta Kundservice om du vill ändra något i ditt abonnemang. Välkommen som ny avfallskund hos VA SYD!

Hantering av personuppgifter: För att administrera din ansökan krävs registrering av dina uppgifter i vårt dataregister. VA SYD är personuppgiftsansvarig och behandlar dina
personuppgifter enligt gällande dataskyddslagstiftning. Du har rätt att ta del av de uppgifter som berör dig och även begära rättelse och vissa fall radering av dessa.
Mer information finns på Personuppgiftsbehandling för VA- och avfallstjänster och på vasyd.se/personuppgifter.

Kundservice: 040 - 635 10 00
vasyd.se		

kund@vasyd.se

Box 191
201 21 Malmö

Org nr: 222000-2378
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