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MiseFyran
Med MiseFyran får du ett A-kärl där 
du kan lägga matavfall, plast, pappers-
förpackningar och brännbart. A-kärlet 
töms varannan vecka.

MiseÅttan
Med MiseÅttan får du ett A- och ett 
B-kärl där du kan lägga matavfall, plast, 
pappersförpackningar och brännbart, 
men också glas, metall och papper. 
B-kärlet töms var fjärde vecka.

För information om vad som 
läggs i vilket kärl och fack, 
se baksidan eller mise.ax.

Papper
- Tidningar, reklam.

Brännbart
- Blandat material.

Plast
- Hårda och mjuka 
plastförpackningar.

Kartong
- Tetror, wellpapp, 
pappersförpackningar.

Bioavfall
- Hushållets matavfall.

Glas
- Glasflaskor, glasburkar.

Metall
- Konservburkar, aluminiumburkar med mera.

Kartong
- Tetror, wellpapp, pappersförpackningar.

MiseFyran eller MiseÅttan – valet är ditt!

A B

För att fler ska kunna sortera sitt avfall närmare hemmet förändras nu systemet 
för avfallshämtning. Det har nämligen visat sig att ju närmare hemmet 
sorteringen sker, desto bättre sorterar vi. Därför försvinner kärlen med ett eller 
två fack och det blir i stället möjligt att välja mellan MiseFyran eller MiseÅttan.



Kärlplacering
På tömningsdagen ska kärlet stå nära vägen –  max fem meter från 
tömningsfordonets uppställningsplats – på en hård yta. Se till att inget står i vägen 
och att handtaget är vänt utåt.

Info om tömning, tömningsdagar och kärltvätt hittar du på mise.ax Det här kan du lämna avgiftsfritt på Mise ÅVC och  
till Misebilen
• Återvinningsmaterial; plast, metall, tidningar/papper, pappersförpack-

ningar, kartong/well, tetror, glasförpackningar, aluminiumburkar.
• Elektronikavfall; ljusslingor, leksaker med batteri, dator, musikspelare.
• Vitvaror; kyl, frys och tvättmaskin (ej Misebilen)
• Farligt avfall; målfärg, oljor, sprayburkar, kemikalier. 
• 20 liter trasigt porslin, planglas och keramik, samt upp till ett personbils-

släp med trädgårdsavfall. Trädgårdsavfall tömmer du själv ur bilsläp och 
säck på anvisade platser. 

Det här kan du lämna mot avgift/sopmärken på ÅVC
• Byggavfall (ej Misebilen).
•  Möbler (ej Misebilen).
•  Brännbart avfall i säck.
•  Övrigt grovavfall i säck. Glöm inte 

Misekortet

Mise ÅVC och Misebilen
Målet är att vi ska sortera så mycket som möjligt hemma, men allt får förstås inte 
plats i MiseFyran eller MiseÅttan. För att bli av med mer skrymmande saker eller 
farligt avfall, som till exempel målarfärg, batterier eller gamla kylskåp, kan du 
antingen vända dig till Mise ÅVC eller Misebilen, beroende på vilket typ av avfall 
det gäller. Mycket kan du dessutom lämna helt avgiftsfritt.

Papperspåsar för matavfall
Mise byter ut biostärkelsepåsar till matavfallspåsar av papper. Det gör vi av tre 
anledningar. För det första har vi idag problem med för mycket plast i kompost-
materialet som kommer ut från komposteringsanläggningen. För det andra så är 
det enklare att få ut en certifierad biogödselprodukt då vi använder papperspåsar. 
Och för det tredje så har papperspåsar, enligt en livscykelanalys, en mindre inver-
kan på miljön än biostärkelsepåsar.

Påsarna passar också i de flesta inred-
ningsinsatserna i dagens moderna 
kök. Placera lite hushållspapper i 
botten om du lägger i matavfall som 
är fuktigt. Byt påse efter 2-3 dagar. 
Matavfallspåsarna köras ut en gång  
per år och ställs på ditt kärl.



FAQ
Varför gör Mise de här ändringarna?
För att Mise vill underlätta för alla kunder att göra en större insats för miljön 
genom en bra sopsortering. Ett bra insamlingssystem innebär att vi kan återvinna 
mer, reducera avfallsmängderna, sänka kostnaderna, minska ner på antalet 
transporter och se till att farliga ämnen inte skadar miljön. Det här gör att avfalls-
hanteringen blir både billigare och mer miljövänlig!

Jag har redan Åtta-fack sedan tidigare,  
vad blir annorlunda för mig?
Bland annat blir sorteringen lite annorlunda. Tetror ska inte längre sorteras skilt, 
utan tillsammans med kartong. Dessutom ska heller inte hård- och mjukplast 
separeras, utan alla plastförpackningar läggs i samma fack, oavsett om det rör sig 
om brödpåsar eller schampoflaskor. Vänd på bladet så ser du vad som ska place-
rars i vilket kärl! Mise skickar även ut nya dekaler till alla som idag har åtta-fack, så 
du kan ersätta de gamla dekalerna. En annan nyhet är att fakturan för tömningarna 
kommer från Mise.

Hur gör jag med sopor som varken kan sorteras i 
MiseFyran eller i MiseÅttan?
Återvinningsmaterial kan du lämna till Återvinningsstationerna, Mise ÅVC 
och Misebilen. Farligt avfall lämnas till Misebilen eller Mise ÅVC. Visa upp ditt 
Misekort så kostar det inget extra!

Skrymmande saker som möbler, kylskåp, trädgårdsavfall och byggavfall förs till Mise 
ÅVC. För vissa avfallsslag behöver du sopmärken som kan beställas på mise.ax.  
Hela och fungerande saker såsom böcker, filmer, husgeråd, småmöbler, pryd-
nadssaker kan du lämna vid MiseReturen på Mise ÅVC.

Hur ska sopkärlen placeras?
Tunnan behöver stå på hårdgjord yta så nära huvudvägen som möjligt så att töm-
ningsfordonet snabbt och lätt kan tömma. Tänk också på att inte placera tunnan så 
att tömningsfordonet behöver backa, så undviker vi många farliga situationer.
Vänd sopkärlet med handtaget utåt så det blir enkelt för personalen att tömma.
Kontakta kundtjänst om det är problem med placeringen.

Hur mycket plats behöver sopkärlen?
Standardstorleken på ett fyrfackskärl är 370 liter och måtten är: bredd 81 cm, höjd 
110 cm och djup 90 cm. Vi rekommenderar att du gör i ordning en yta på 1 x 1 
meter för MiseFyran och 1 x 2 meter för MiseÅttan.
Är ni ett mindre bostadsbolag och känner att en uppsättning 370 liters kärl ej 
räcker till? Då kan vi erbjuda MiseÅttan+ som innehåller två stycken 660 liter kärl.
Måttet på ett 660 literskärl är: Bredd 131 cm, höjd 122 cm och djup 88 cm.

Har du fler frågor?  
Följ Mise på Facebook. Där hittar du 
sorteringstips och information om allt som 
händer som är viktigt för Mise-hushåll.
facebook.com/AlandsMiljoservice

Har du inte Facebook går det lika bra att 
kontakta oss via e-post info@mise.ax eller 
telefon +358 18 23 844.

Kan jag dela sopkärl med min granne?
Ja, du kan dela med grannen, förutsatt att ni inte är alltför många. Vi brukar 
rekommendera att max två hushåll delar, i undantagsfall tre om hushållen är små. 
Vi kan till och med ordna så att varje hushåll får faktura enligt den kostnadsfördel-

ning ni önskar.

Hur tar jag bäst hand om sopkärlen?
För att det inte ska lagras gammalt avfall i botten på kärlen är det bra att skölja ur 
dem någon gång varje år, vilket gör att de håller sig betydligt fräschare. Det går 
också att beställa tvättning av kärlen mot en tilläggskostnad. Om något har gått 
sönder på kärlen, kontakta Mises kundtjänst.

Vad gör jag av mitt gamla sopkärl?
Har du ett kärl med bara ett eller två fack så byts det ut till Mises nya fyrfackskärl. 
Om den nuvarande entreprenören äger de gamla kärlen hämtas de upp. Om du 
äger din egen soptunna kan du använda den till något annat eller sälja den.

Vad är Mise?
Mise är ett kommunalförbund; en kommunal myndighet. Vår uppgift är att sköta 
avfallshanteringen i våra medlemskommuner. 

Vårt högsta beslutande organ är förbundsstämman, som består av representanter 
från våra medlemskommuner. Stämman sammanträder två gånger per år. Den 
bestämmer vad som ska göras och vilka avgifter som Mise ska ta ut.

Hur funkar det om jag har en egen kompost?
Du kan fortsätta ha din egen kompost även om insamlingen av bioav-
fall nu kommer med ”på köpet”. Faktum är att insamlingen hjälper 
dig att lyckas bättre med din egen kompost. För att få riktigt fin 
jord ur din kompost är det nämligen bra om du lägger  svårned-
brytbart material som ben, apelsinskal, räkskal och liknande i 
insamlingskärlet i stället för i din egen kompost. Och kom ihåg 
att om du har en egen kompost ska du se till att den är sluten 
och isolerad så den inte drar till sig skadedjur eller luktar illa.



HJÄLP MIG 
 RÄDDA VÄRLDEN  
– SOPSORTERA!

Sortering är klimatsmart  
och bra för miljön
Sopsortering är ett bra sätt att skydda människor, djur och miljön från farliga ämnen. 
Det är dessutom ett viktigt verktyg i klimatarbetet. För genom att sortera ser du till 
att materialen används flera gånger, vilket sparar både energi och naturresurser.
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