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Mise är en kommunal renhållningsmyndighet. Detta innebär att Mise
övertagit renhållningsansvaret från ovanstående medlemskommuner.

Styrelseordförande har ordet
Hej alla brukare av Mises tjänster
Kommunalförbundet Ålands Miljöservice,
Mise är ett förbund för kommunerna med
uppgift att fungera som medlemskommunernas renhållningsmyndighet. Förbundsstämman är kommunalförbundets högsta beslutande organ och motsvarar kommunernas
fullmäktige. På stämman har varje kommun
två representanter förutom Mariehamn som
har fem representanter. Respektive kommun
har en röst per påbörjad 500 innevånare.
Representanterna representerar sitt fullmäktige på stämman. Mises stämma skall således spegla kommunernas fullmäktige med
den skillnaden att kommunerna måste enas
och majoriteten besluter.
Höststämma hölls den 29 oktober och
Mise är på väg in i sitt sjätte verksamhetsår.
Flera stämmor, även denna, har gett som
utlåtande att verksamheten inom Mise skall
bekostas med avgifter och inte med skattemedel. För att uppnå balans i ekonomin är
det tvunget att få ned kostnaderna vilket kan
medföra vissa förändringar i antalet återvinningsstationer och ändrade öppettider på
ÅVC. För att inte behöva göra för stora indragningar måste även avgifterna höjas.
Stämman var enig om avgiftsnivån, differentieringen samt följande två strukturella förändringar.
För fritidshus vars ägare bor inom Mise
införs en avgift på 35 € då det har visat sig
att belastningen på återvinningsstationer och
ÅVC på landsbygden och i skärgården ökar
markant under sommarhalvåret. Detta innebär att kostsamma omläggningar av renhållningssystemet måste göras årligen inför

sommarsäsongen. Alternativet skulle ha varit att höja grundavgiften för samtliga hushåll
vilket från politiskt håll uppleves som orättvist. Dessutom målar och fixar man på sina
stugor och i och med det uppstår avfall som
skall omhändertas.
Mottagning av deponiavfall, byggavfall
och trädgårdsavfall upphör vid ÅVC från
och med 1.1.2011. Idag finns andra aktörer
på marknaden som gör detta billigare för
hushållen. Därför tycker vi inte att det är skäligt att belasta hushållen med de kostnader
som uppstår i samband med insamlingen av
dessa materialslag. Däremot får man från
och med nästa år lämna en hink (10 liter)
porslin och krukor utan extra kostnad.
Vi jobbar ständigt med att anpassa och förbättra Mise för att brukarna skall få ett vettigt
renhållningssystem. Vi strävar mot att nå ett
system som är bra för miljön och som funkar
i vardagen.
Med hopp om en hållbar framtid!
Jan Lindgren, Mises styrelseordförande

SERVICEVAL
Dessa fyra val erbjuds 2011

1.

Hämtning av brännbart
avfall vid fastigheten

Du beställer själv tömning av entreprenören.
Observera att minst sex tömningar måste
beställas per år (tömning var åttonde vecka).
Grundavgift betalas till Mise och den rörliga
avgiften (tömningarna) betalas till entreprenören.
Avgift 2011: 137€ till Mise + tömningskostnader till entreprenör

3. Självservice ÅS - Nyckel
Du får nyckel till en låst container eller ett
låst hus dit du kan föra ditt brännbara restavfall. Containrar/hus för brännbart restavfall
finns i dagsläget i Sottunga by och Klemetsby (Lumparland).
Grundavgift och rörlig avgift (nyckel till ÅS)
betalas till Mise.
Avgift 2011 :
Brännbart till ÅS-nyckel:
En person i hushållet
Två personer i hushållet
Tre personer i hushållet
Fyra eller fler personer i hushållet

212 €
232 €
252 €
272 €

En deposition på 10€ betalas när nyckel
hämtas ut.
Antalet personer utgår från hur många
personer som är befolkningsbokförda i
hushållet.

2. Hämtning av åtta
fraktioner vid fastigheten
Du beställer själv 8 facks kärl av entreprenören. Tjänsten innebär hämtning av brännbart
avfall, kompost och sex återvinningsfraktioner. Denna tjänst kan enbart beställas av
Ålands Renhållning.

4. Självservice ÅVC- Sopmärken
Om du inte gör ett aktivt val ansluts du automatiskt till Självservice ÅVC - Sopmärken.

Grundavgift betalas till Mise och den rörliga
avgiften (tömningarna) betalas till entreprenören.

Du får sex stycken sopmärken per rekommenderat brev. Ett sopmärke klistras på varje säck med brännbart restavfall. Säcken för
du själv till en bemannad ÅVC. Extra sopmärken kan under året köpas från Mises
kontor för 9 € st.

Avgift 2011: 107€ till Mise + tömningskostnader till entreprenör.

Grundavgift och rörlig avgift (sopmärken)
betalas till Mise.

Denna avgift gäller även för flerfamiljshus
som har åtta separata kärl.

Avgift 2011: 207€ till Mise
(inkluderar 6 st sopmärken)

misebladet 2/2010

BRA ATT VETA
2011

Hämtning av brännbart avfall
Special för Kökar
På Kökar fungerar den fastighetsnära hämtningen genom ”säckhämtning”. Detta innebär att man lägger ut en sopsäck markerad
med ett särskilt sopmärke längs med en
specifik soprunda. Önskar du detta alternativ
är det viktigt att du kontaktar Johan Engdahl
(tel. 0400 529 603) som är entreprenören på
Kökar för information om var och när avfallssäckarna kan lämnas.
Extra sopmärken kan under året köpas från
Mises kontor för 8 € st.
Grundavgift och rörlig avgift (sopmärken)
betalas till Mise.
Avgift 2011: 187€ till Mise
(inkluderar 6 st sopmärken)

Du vet väl om att du kan
dela avfallskärl med din granne?

Viktigt att veta
Kom ihåg att anmäla
din fastighet till Mise!
Vid flytt, nybyggnation eller köp av fastighet
(gäller både fritidsfastighet och fastboende)
skall anmälan göras till Mise. Även när du
säljer en fastighet skall detta meddelas.

Om ingen anmälan till Mise görs
Om fastighetsägaren inte meddelat sin fastighet till Mise och därmed inte betalat avgift
kommer fastighetsägaren när fastigheten
läggs in i Mises register att faktureras avgiften retroaktivt.

Anmälan om byte av serviceval
En justeringsmånad gäller när du byter serviceval. Det vill säga att byte av serviceval
måste meddelas senast den 30 november
2010 för att gälla för hela år 2011.

Sopmärken
Sopmärken från 2010 går att använda även
år 2011. Extra sopmärken kan köpas från
Mises kontor.

Befrielse
För att minska den rörliga delen av dina avfallskostnader kan du dela avfallskärl med
en granne. Då betalar bägge grundavgift till
Mise men ni delar på tömningskostnaderna.
Detta kan inte väljas på Kökar.
Är ni inte grannar, fler än två fastigheter som
vill dela kärl eller om ni vill dela kärl med ett
företag/verksamhet så skall detta anmälas
per blankett. Blanketter hittas på Mises hemsida under rubriken Blanketter eller kan beställas från Mises kundtjänst.

Har du beviljats befrielse från avgift. Kom
ihåg att den måste förlängas inför varje nytt
kalenderår. Gör du ingen anmälan om förlängning skickas faktura ut.

Bostäder som hyrs ut
Det är alltid fastighetsägaren som ansvarar
för avfallshanteringen oavsett om han/hon
bor där själv eller hyr ut. Därmed är det ägaren till fastigheten som faktureras avgiften till
Mise. Är det ett fastighetsbolag som är ägare är det bolaget som faktureras.
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Till bemannad ÅVC kan du
utan extra kostnad lämna
Återvinningsmaterial
Glas
Papper
Kartong
Tetror
Aluminiumburkar
Pappersförpackningar
Metallförpackningar
Hårda plastförpackningar
Rent trä
Övrigt avfall
Elektronikavfall
Vitvaror
Farligt avfall, så som måleriavfall,
sprayburkar, oljor mm
Brännbart restavfall, mjukplast och grovavfall
t ex möbler skall sorteras skilt och betalas
enligt Mises prislista.
Kom ihåg att visa upp ditt Misekort!

Öppettider för bemannad ÅVC

Till bemannad ÅVC
kan du inte lämna
Bioavfall (du måste ha egen kompost
eller hämtning av entreprenör)
Asbest (hanteras av auktoriserad sanerare)
Läkemedel (lämnas till apoteken)
Explosiva varor så som sprängämnen,
sprängkapslar, krut, krutstubin, patroner
eller andra explosiva varor kontakta polisen. Likaså när det gäller fyrverkeripjäser, nödraketer och dylikt som är i dålig
kondition.

Från och med den 1 januari 2011 tar
inte längre Mises ÅVC emot deponi-,
bygg-, eller trädgårdsavfall.
Denna typ av avfall kan lämnas till
Svinryggens Deponi Ab eller Ålands
Renhållnings Ab.

Vill du beställa fastighetsnära
hämtning, kontakta:

ÅVC Hammarland ( Torpv. Hellesby )
Måndag
16:30-19:00
Lördag
13:00-15:30

Johan Engdahl, Kökar
(hämtning i Kökar)
mobiltel: 0400 529 603

ÅVC Kökar (Flattö)
Måndag
15:00-16:00

Kuhlmans Åkeri
mobiltel: 0400 529 190
Fax: 018-48 083

ÅVC Mariehamn
(Skogshyddsv.13, Norrböle)
Vardag
12:00-18:00
Lördag
10:00-14:00

Ålands Renhållnings Ab
tel.: 018-27 580, fax: 018-23 833
www.renhallningen.ax
info@renhallningen.ax

ÅVC Saltvik (Getavägen)
Måndag
13:30-20:00
Onsdag
15:00-20:00
Fredag
13:30-17:00
Lördag
09:00-12:00
Kom ihåg att du kan
besöka vilken Mise ÅVC du vill
Ändringar gällande
öppettiderna kan ske under året.

Elverksgatan 1
(innergården),
AX– 22 100 Mariehamn

Tel. 23 844
Fax: 23 744
info@mise.ax
www.mise.ax

Besökstider: mån-ons 9-12
Telefontider: helgfria vardagar 9-17

