Mise har upphandlat fastighetsnära hämtning för bostäder i Jomala, Hammarland, Lumparland och
Mariehamn. För er som redan idag har 8-fack, är den största förändringen att tömningarna kommer att
faktureras från Mise från och med mars 2021. Faktureringen kommer att ske kvartalsvis under 2021.
Mise kommer även göra vissa förändringar gällande sortering: kartong kan numera sorteras
tillsammans med tetra, Småkartong och tetra kan läggas i A-kärlet och lite större kartonger läggs i Bkärlet. Mjuk- och hårdplastförpackningar sorteras tillsammans. Mjukplast (tex plastpåsar och
brödpåsar) måste dock tryckas ihop i en mindre plastpåse (ca 2 liter) alternativt stoppa in i en
plastförpackning, plastförpackningarna ska läggas fritt i kärlet och inte samlas i en större plastpåse,
detta för att tömningen ska fungera bra.
I bifogad broschyr finns uppgifter om hur man ska sortera i kärlen samt hur ni går tillväga vid frågor
gällande tömningar, tömningsdagar, fakturering m.m. Vill ni ha fler broschyrer till ert flerbostadshus
så ni kan dela ut till varje lägenhet så kontakta Mises kundtjänst.
På baksidan av detta brev finns en blankett för avfallstjänst som ska fyllas i och returneras till Mise
senast 5.2.2021.
I detta kuvert finns dekaler så ni kan uppgradera era A-kärl. ”Tetra” dekalen byts till ”Kartong” och
”Hårdplast” dekalen byts till ”Plastförpackningar”. Dekalerna ska klistras inne i kärlet på nuvarande
fraktion. Om du fått ett helt nytt kärl behöver du inte byta dekalerna. A och B etiketter sätts synligt på
kärlets fram- eller baksida på respektive kärl. Om kärlen klistras om utomhus behöver temperaturen
vara minst + 10 °C för att klistret ska fungera.
Tvätta av området med vatten och diskmedel, torka sedan med en torr trasa. Klistra och
tryck med handen från mitten av dekalen och sedan utåt åt sidorna. Du behöver inte ta
bort den gamla dekalen.
Årligen kommer det köras ut en uppsättning matavfallspåsar (160 stycken/hushåll), dessa avlämnas
inplastade på era avfallskärl. Vill ni hellre hämta själv och distribuera ut, kontakta Mises kundtjänst så
plockar vi ihop färdigt för er. Behöver ni flera matavfallspåsar under året kan ni t.ex. köpa dom direkt
från Mises kontor.
Vänligen fyll i detta i blanketten på baksidan av detta brev om ni har tilläggskärl för brännbart eller
andra avfallsfraktioner så vi kan hitta en lösning åt er även i fortsättningen.
Kontaktuppgifter till Mises kundtjänst per mail: info@mise.ax eller telefon: 018-23 844.

Fyll i blanketten, spar ner den för att sedan kunna skicka in den per e-post till info@mise.ax.
1. FASTIGHETENS UPPGIFTER
Byggnadsägarens namn samt flerbostadshusets namn

Kundnummer

Byggnadens adress

Antal lägenheter

Kontaktperson (t.ex. disponent)

Telefonnummer

Kontaktadress

Postnummer och ort

E-post (t.ex. disponent)

Kontaktuppgifter gällande tömningar (om annan än disponent)
Namn

Telefon

E-post

☐ Vi har redan 8-fack idag och vill fortsätta med den tjänsten.
Hur många antal kärl av A-kärl har ni nu: _____________
Hur många antal kärl av B-kärl har ni nu: _____________

☐ Vi behöver fler fyrfackskärl:
Om ni önskar fler fyrfackskärl, vänligen fyll i hur många:
Antal A- kärl: _________________
Antal B- kärl: _________________

☐ Vi har idag kompletteringskärl för brännbart
Fyll i vilken storlek och tömningsintervall:
_______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

☐ Vi önskar ha kompletteringskärl för brännbart avfall
☐ 240 l brännbart, tömning varje vecka
☐ 240 l brännbart, tömning varannan vecka
☐ Vi har idag hämtning av andra fraktioner (t.ex. kartong, plast)
Vilka fraktioner har ni extra? Skriv in storlek på kärl och fraktion samt tömningsintervall:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Om ni idag inte har 8-fack måste ni meddela detta till Mises kundtjänst.

