Namn
c/o
Adress
Postadress
Land

Bästa byggnadsägare
Välkommen till Mise!
Vänligen välj ett av alternativen för önskad avfallstjänst.

Vänligen meddela oss uppgifterna per e-post, telefon, vanlig post. Vi behöver dina
uppgifter inom två veckor.

Allmän information
•

Byggnader där minst en person är folkbokförd samt byggnader som beskattas som
stadigvarande bostad eller fritidsbostad ska registreras hos Mise, även de som står tomma.
Kom även ihåg att meddela om byggnaden innehåller flera lägenheter.

•

Om byggnaden är uthyrd är det byggnadsägaren som ansvarar för avfallshanteringen.

•

Om du inte inkommer med svar ansluts hushållet automatiskt till avfallstjänsten ”låst
hus för brännbart avfall”.

•

Om du inte anmält dig tidigare och har ägt byggnaden en längre tid kommer du att faktureras
för den tiden du ägt byggnaden, dock max 5 år utöver aktuellt kalenderår.

•

Om uppgifterna är felaktiga eller om du har frågor bör du kontakta oss per telefon, e-post.

Med vänlig hälsning
Mise kundtjänst

INKOM
DNR
Fylls i av Mise

Varje byggnad ska registreras, har du flera byggnader ska flera blanketter fyllas i .
Kundnummer

Byggnadsägare

Byggnads ID

Byggnadens adress
Postnummer

Antal bostäder
Postort

Kontaktperson/ disponent
Faktureringsadress

Postnummer

Telefon

E-post

Byggnadstypen är

□ Egnahemshus
□ Fritidshus

Ort

Byggnaden är ett

□ Nybygge, inflyttningsdag:
□ Äldre hus; överlåtelsedag:
Tidigare byggnadsägare:

Fyll i ett alternativ i antingen ruta A eller B

□ Säckhämtning Sottunga
Hushållet får märken för säckhämtning skickat per
post. Ett märke klistras synligt på säcken med
brännbart avfall som sedan ställs ut längs
säckhämtningsrundan. Kom ihåg att ta kontakt
med Stig Törnroos, telefon 0400 785 292.

□ Säckhämtning på Kökar
Hushållet får märken för säckhämtning skickat per
post. Ett märke klistras synligt på säcken med
brännbart avfall som sedan ställs ut längs
säckhämtningsrundan. Kom ihåg att ta kontakt
Johan Engdahl, telefon 0400 529 603.

Hushållet kan när som helst under dygnet föra sitt
brännbart avfall till det låsta huset. Ditt Misekort
fungerar som nyckel.
Antalet folkbokförda personer i hushållet:

□ 0-1 personer □ 2 personer
□ 3 personer □ 4 personer eller fler
Hushållet önskar ansluta sig till:
Kökar:

□ Karlby
(brandstation)

Sottunga:

□ Hamnen

