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Lägg plastförpackningar löst
i ditt kärl. Tunn plast som
t.ex. brödpåsar samlas i en
liten plastpåse (max 2 liter)
för att minimera risken att
plasten flyger iväg eller
fastnar i ditt kärl.
Plasthinken är inte en
Varför ska vi återvinna
plast?
Förutom att plast tar många
hundra år för naturen att bryta
ner kräver produktionen av plast
dessutom olja, som är en begränsad naturtillgång.
I takt med att oljekällorna töms och
sopbergen i världen växer blir det
därför allt viktigare att vi lämnar in
vårt plastavfall för återvinning.
I Mises system tas den insamlade
plasten till materialåtervinning och
blir till nya produkter av plast.

Behöver du hjälp att
sortera? Läs vår sorteringsguide på www.mise.ax.
Tack för att du sorterar!
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förpackning

Plastpåsen platsar inte
i matavfallet

Det kan vara förvirrande hur plast
ska sorteras. När det kommer
till sortering så är det skillnad på
plastförpackningsmaterial och
plastprodukters material som t.ex.
pulkor och hinkar. Så hur sorteras
plasthinken?

Plast ska inte hamna i, runtom eller
ersätta matavfallspåsen i papper.
Idag finns ännu problem med plast
i matavfallet. För insamling av
matavfall i Mises system ska
papperspåsar anpassad för matavfall användas.

Plastföremål finns i otaliga
varianter och kan bestå av många
olika sorters plast. Hårdplast (ej
förpackningar) så som plastbackar,
pulkor, plastdunkar, plastmöbler,
plasthinkar, blomkrukor i plast ska
inte samlas in i ditt fyrfackskärl
som plastförpackning utan lämnas
till Mise ÅVC eller Misebilen som
grovavfall.

Om ditt boende har Mises
fyrfackssystem eller sortering
i flerkärl så ingår ett visst antal
matavfallspåsar i din tjänst. För
mer information om din tjänst
och matavfallspåsar besök Mises
hemsida www.mise.ax.

Plastförpackningar är t.ex
schampoflaskor, yoghurtburkar,
fruktaskar, brödpåsar, plastpåsar
till frukt med mera.

Vi vill garantera att när matavfallet
har behandlats på anläggningen
ska materialet som kommer ut ur
processen vara miljömässigt bra
d.v.s. utan att innehålla rester av
plast. Därför använder vi oss utav
papperspåse som är anpassad för
matavfall.
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Anmäl din bostad

För dig som har

fyrfackskärl

Alla bostadshus och fritidshus
ska anmälas till avfallshanteringsmyndigheten, Mise och ska ha
en ordnad avfallshantering. Även
bostadsbyggnader som står tomma
ska anmälas. Om du t.ex. renoverar
eller om byggnaden annars står
obebodd, ta kontakt med Mise för
mer information om möjlighet till
sänkt avgift.
Avfallshanteringen är byggnadsägarens ansvar och byggnadsägaren är betalningsskyldig.

Kärlet ska stå
lättillgängligt

På tömningsdagen ska
du tänka på

Hur du bäst tar hand
om kärlet

Mises fyrfackssystem består av
MiseFyran och MiseÅttan. MiseFyran är ett 370 liters kärl med insamling av fyra avfallsslag; brännbart,
bioavfall, plastförpackningar och
kartong (tetra). MiseÅttan tillkommer ett till kärl med insamling av
papper, kartong, glas och metall.

Kärlet ska vara placerat enligt
följande för att bli tömt:

För att det inte ska lagras gammalt
avfall i botten på kärlet är det bra
att skölja ur kärlet minst en gång
per år. Det går också bra att beställa
kärltvätt mot en avgift. Kontakta
Mises kundtjänst om du vill göra en
beställning.

Du som har Mises fyrfackssystem
kan ha kärlet på din gård som det
passar dig fram till tömningsdagen.
Tömning sker mellan klockan
06:00-22:00.
I tömningspriset ingår tömning av
kärlet med dragväg på max 5 meter.
Längre dragväg debiteras enligt
avfallstaxan.

• Fullt synligt och på en hårdgjord
yta utan nivåskillnader (så som
trösklar och kanter). Om kärlet står
på en platå behövs en ramp.
• Kärlet ska vara utdraget till vägen,
max 5 meter från tömnings-fordonets uppställningsplats.
• Kärlet ska vara vänt med handtaget mot tömningsfordonet.
• Se till att det inte finns hinder
mellan kärlet och tömningsfordonet.
• Vintertid ska du se till att det är
skottat och sandat efter behov, ta
bort snövallar framför kärlet.

Om något har gått sönder på kärlet,
eller om något saknas kontakta
Mises kundtjänst. Felanmälan går
även att lämna på Mises hemsida.
Att tänka på sommartid
•Tvätta kärlet. Rent kärl luktar
mindre. Spreja med ättika, det gillar
inte flugorna.
• Håll matavfallet torrt så luktar det
mindre.
• Rulla ihop påsen noga så inte
flugorna kommer in i påsen.
•Placera kärlet i skuggan.
Matavfallet bryts ner snabbare ju
varmare det är vilket gör att det
också luktar mer. Flugor trivs även
bäst i värmen.
Att tänka på vintertid
• Placera en tidning på botten i
facket för matavfall.
•Rengör kärlet för att minska risken
för fastfruset avfall.
•Lossa påsarna från kärlets kanter
försiktigt med lämpligt redskap
eller låt kärlet tina i exempelvis
garageutrymmet innan hämtning.
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Mise ÅVC och
Misebilen
Målet är att vi ska sortera så mycket som möjligt hemma, men allt får
förstås inte plats i kärlen som finns i den fastighetsnära insamlingen. För
att bli av med skrymmande saker eller farligt avfall ska du antingen vända
dig till Måse ÅVC (återvinningscentralen) eller Misebilen (mobil ÅVC).

Exempel på vad som
kan lämnas avgiftsfritt
på Mise ÅVC och till
Misebilen

Det här kan du lämna
mot avgift/Sopmärken
på ÅVC

• Återvinningsmaterial; plastförpackningar, metall, tidningar/
papper, pappersförpackningar,
kartong/well, tetror, glasförpackningar, aluminiumburkar.

•Byggavfall (ej till Misebilen).
•Möbler (ej till Misebilen).
•Övrigt grovavfall i säck.

•Elektronikavfall; ljusslingor,
leksaker med batterier, dator,
musikspelare.
•Vitvaror; kyl, frys och tvättmaskin
(ej till Misebilen).
•Elektronikavfall; ljusslingor,
leksaker med batterier, dator,
musikspelare.
•Upp till 20 liter trasigt porslin,
planglas och keramik, samt upp till
ett personbilssläp med trädgårdsavfall (ej till Misebilen). Trädgårdsavfall tömmer du själv ur bilsläp och
ur säck på anvisade platser.

KOM IHÅG MISEKORTET

För dig med fyrfack
Vill du enkelt få aktuell och
viktig information som rör din
tömning så kan du ansluta dig till
Mises SMS-tjänst. Denna tjänst
är kostnadsfri. Du får avisering
om aktuell trafikinformation,
eventuella avvikelser inför storhelger och röda dagar. Det enda
du behöver göra för att ansluta
dig är att meddela ditt mobilnummer till Mises kundtjänst via
telefon, e-post eller direkt på
www.mise.ax/sms-avisering

Sopmärken
Brännbart avfall och grovavfall
lämnas mot avgift på ÅVC. Med
förköpta sopmärken går det snabbare att lämna ditt avfall. Du kan
enkelt beställa sopmärken på
mise.ax eller på Misekontoret.
NY FÄRG PÅ SOPMÄRKET
Sopmärken med orange färg är
giltig t.o.m. 31.12.2024. Grön färg
giltig tills vidare.
Mise ÅVC hittar du på Hammarlandsvägen 817 i Jomala på
Svinryggen.
Återvinningscentralen har öppet:
Måndag-fredag 12.00-18.00
Lördagar 10.00-15.00
Återvinningscentralen håller stängt
röda dagar, midsommarafton och
julafton. Nyårsafton öppet 10.0015.00.
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Anslut dig till
e-faktura
Vi skickar din faktura via post.
Ett annat alternativ är e-faktura.
Med e-faktura kan du enkelt
och mer miljövänligt ta emot
och betala din faktura direkt i
din internetbank. Om du vill
byta till e-faktura, så kan du
enkelt ansluta dig direkt via din
internetbank. Du söker upp
Mise via kommunalförbundet Ålands Miljöservice
eller via vårt fo-nummer.
Läs mer på www.mise.ax/
din-faktura.
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Misebilens turlista 2022
Misebilen är Mises mobila återvinningscentral. Misebilen kör i Mariehamn samt Jomala
på måndagar samt tisdagar. Generellt kör Misebilen i Hammarland, Lumparland, Sottunga
och Kökar på torsdagar med vissa undantag och extraturer. Kontrollera avvikande turlista
och annan aktuell information på www.mise.ax. Misebilen kör inte röda dagar, 9 juni,
midsommarafton, julafton eller nyårsafton.
Lumparland, Klemetsby

Mariehamn och Jomala

Första torsdagen i månaden kl. 16.00-18.00

Måndagar
16-00-16.30

Kökar, Karlby brandstation
Andra torsdagen i månaden kl. 13.00-14.30
Avvikande tur: 16.6 istället för 16.6.

16.45-17.15
17.30-18.00
18.15-18.45
19.00-19.30

Västra hamnen, södra parkeringen vid
Vikingterminalen
Lervik
Baltichallen, parkeringen
Stadshuset
S-market, norra perkering. Möckelö

Hammarland, Kattby
Tredje torsdagen i månaden kl. 16.00-18.00
Avvikande tur: 23.6 istället för 16.6.

Tisdagar
16.00-16.30
16.45-17.15

Sottunga, affären

17.30-18.00

Kl. 14.00-15.45, enligt datum:
24.2, 28.4, 30.6, 28.7, 25.8, 24.11.

18.15-18.45
19.00-19.30

Österledens parkering, norr om Select
Strandnäs skola, parkeringen nedan
för St. Mårtensgården
Kalmarnäs, Österkulla daghems
parkering
Hantverksgränd/
Williams Buss garaget
Maxinge, södra parkeringen

Avvikande turer och datum kan förekomma.
Mer aktuell information hittar du på Mises hemsida www.mise.ax/trafikinformation
Ålands Miljöservice k.f.
Fabriksgatan 8
AX-22 100 Mariehamn
Åland
www.mise.ax
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