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
maj 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 B-kärlet. Mjuk- och
hårdplastförpackningar sorteras tillsammans. Mjukplast (tex plastpåsar och brödpåsar) måste dock tryckas ihop i en
mindre plastpåse (ca 2 liter) alternativt stoppas 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.
I detta brev finns en blankett för avfallstjänst som ska fyllas i och returneras till Mise senast 9.4.2021.

I detta kuvert finns dekaler så ni kan uppgradera era kärl. A och B etiketter samt Mise dekaler sätts synligt på kärlets
fram- eller baksida på respektive kärl. Om kärlen klistras 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. Behöver ni flera matavfallspåsar under året kan ni t.ex. köpa dom direkt från Mises kontor.

•
•

Har du frågor efter den 3.5.2021 gällande tömningar eller din avfallshantering så ska du kontakta Mises
kundtjänst.
Tömningsschemat för A-kärl och B-kärl för Hammarland läggs upp på Mises hemsida: www.mise.ax innan maj.

Delning godkänns för 2 bostäder och undantagsfall 3 bostäder om hushållen är små och består av 1–2 personers
hushåll gällande MiseFyran (A-kärl) samt MiseÅttan (A+B-kärl).
Har du frågor gällande förändringen eller hur du fyller i din anmälan/delning så är du välkommen att kontakta Mises
kundtjänst på tel. +358 (0)18 23 844, måndag-torsdag kl. 9- 15, fredag 9–14 eller via e-post, info@mise.ax

Du kan lämna ditt svar genom att:
• Scanna in/ta foto av denna ifyllda blanketten och skicka per e-post till info@mise.ax.
• Att fylla i blanketten på www.mise.ax som kan sparas och e-postas.

FASTIGHETENS UPPGIFTER
Bostadsfastighetens adress:

Kundnummer:

E-post:

Telefon: ( fyll I ditt telefonummer för
kommande Sms-avisering)

☐ Jag har redan 8-fack idag med: ☐ tömning varannan vecka
☐ Jag delar redan 8-fack med min granne. (I detta fall måste ni fylla i delningsblanketten som finns på
baksidan av denna blankett för att delningen ska kunna fortsätta)

☐ Jag har inte 8-fack idag, jag har:
☐ 1- eller 2-facks tunna
☐ Låst hus för brännbart avfall
☐ Annan lösning: ______________________________________

☐ MiseFyran, (A-kärl)
A-kärl 26 tömningar per år 26ggr x 11,16€= 290,16€
Grundavgift per år = 122€
Totalt per år = 412,16 €
Angivna priser inklusive moms enligt Mises avfallstaxa 2021

☐ MiseÅttan (A+B kärl)
A-kärl 26 tömningar per år, 26ggr x 11,16€ = 290,16€
B-kärl 13 tömningar per år, 13ggr x 11,78€ = 153,14€
Grundavgift per år: 107€
Totalt per år; 550,30€
Angivna priser inklusive moms enligt Mises avfallstaxa 2021
Vill du och din granne dela avfallskärl?
Blanketten för delning finns i sådant fall på baksidan av denna blankett eller på www.mise.ax.
Fyll i delningsblanketten gemensamt och skicka in ett exemplar till Mise senas 9.4.2021.

Ifyllarens namn
Namn:

Uppgifter om ägare 1
Byggnadsägare

Kundnummer

Kontaktperson (om annat än byggnadsägaren)

Telefonnummer

Kontaktadress

Postnummer och ort

Byggnadens adress

Antal personer

Uppgifter om ägaren 2
Byggnadsägare

Kundnummer

Kontaktperson (om annat än byggnadsägaren)

Telefon

Kontaktadress

Postnummer och ort

Byggnadens adress

Antal personer

Uppgifter om ägaren 3 (alternativt)
Byggnadsägare

Kundnummer

Kontaktperson (om annat än byggnadsägaren)

Telefon

Kontaktadress

Postnummer och ort

Byggnadens adress

Antal personer

På vilken gatuadress (tömningsplats) kommer kärlet stå_____________________________
*Tänk på att kärlets placering ska vara max 5 meter från tömningsfordonets uppställningsplats på tömningsdagen,
med handtaget mot vägen.
Hur ska tömningsavgiften fördelas mellan ägarna (ange i procent %)
Ägare 1___________%

Ägare 2___________%

☐ MiseFyran Tömning varannan
vecka

Alternativt Ägare 3____________%

☐ MiseÅttan Tömning A-kärl varannan
vecka och B-kärl var fjärde vecka

☐ Vi delar redan på 8-fack sen tidigare
(nya kärl behövs inte)

☐ Samtliga byggnadsägare intygar att alla uppgifter som fyllts i är sanningsenliga och korrekta
_______________________________

_______________________________

________________________

Underskrift av ägare 1

Underskrift av ägare 2

Underskrift av ägare 3

Datum: ___ / ____ 20 _____
Blanketten returneras underskriven till Mise per post eller som inskannad bild per e-post senast 9.4.2021.

