SKAPA RUM FÖR
DINA SOPKÄRL

SKAPA RUM
FÖR SOPTUNNAN
Restafall, matavfall och trädgårdsavfall. Ett kärl
kan enkelt bli två och snart tre, för den som vill
sortera så mycket som möjligt hemma. Men var
ska kärlen stå?
Sedan hösten 2018 erbjuds alla hushåll i Ystads
kommun möjligheten att sortera ut matavfall i ett
separat kärl.
Den som vill kan också abonnera på ett särskilt
kärl för trädgårdsavfall.
Många husägare upplever att de har platsbrist på
tomten vilket sätter stopp för fler kärl. Men visst
finns det lösningar!

KÄRLSTORLEKAR
140 L

190 L

240 L

370 L

660 L

HÖJD 110 cm

110 cm

110 cm

110 cm

130 cm

BREDD 50 cm

60 cm

70 cm

80 cm

140 cm

DJUP

75 cm

75 cm

90 cm

90 cm

60 cm

Avfallsenheten i Ystads kommun har tagit
fram fem skisser med inspiration som visar
hur du kan skapa rum för fler avfallstunnor
på tomten.
Material och stil varierar, några är
snabbbyggda och billiga medan andra är
gedignare och kostsammare.
Välkommen att ta del av idéer som passar
både din tomt, ditt hus och din plånbok.

Planera för fyrfackskärlen
Hösten 2018 beslutades det att införa insamling
i så kallade fyrfackskärl. Det innebär att alla
en- och tvåbostadshus, inklusive fritidshus,
i framtiden kommer att ha två kärl med fyra
fack i vardera för att kunna sortera ännu mer.
Det kan redan nu vara bra att planera för de
nya kärlen, om du funderar på att bygga en
uppställningsplats för dina sopkärl. Kärlen är
80 cm breda och 90 cm djupa och tänk även
på att det ska vara minst 5 cm mellan kärlen
när de står uppställda intill varandra. Har du
kärl för trädgårdsavfall ska du ha plats även för
detta.

GRÖNSKANDE SPALJÉ AV JÄRN
Denna spaljé är en enkel och lättbyggd lösning
som de flesta klarar av att bygga själv på bara
några timmar. Den består av järn som passar de
flesta tomter samt hus och är väldigt enkel att
förändra om behovet finns.

Flexibel lösning

Spaljén byggs av armeringsmattor, trästolpar (75 x
75 millimeter) och klängväxter. Materialet kan du
hitta på alla byggvarhus.
Trästolparna fästes i plintar som sedan grävs ner
för att konstruktionen ska kunna vara så stabil som
möjligt.
Om behovet finns för att bygga ut spaljén eller
förlängas efter hand går detta utmärkt att göra.
Ett trevligt tips är att använda återkommande
konstruktion av ameringsmattor på annan plats i
trädgårgen, kanske ett staket, en rumsavdelande
vägg eller varför inte ett valv eller ett skuggande
tak?
Det är bara fantasin som sätter gränser!

Plats för grönska

Armeringsmattan är perfekt
att använda för klängväxter
eftersom det är lätt för de att
slingra sig runt och samtidigt
får gott om ljus.
Ett bra val av klängväxt
att använda är murgrönska
eftersom den håller sig grön
även på vintern.
Vill du att spaljén ska bli grön
snabbt så kan du komplettera
med exempelvis indiankrasse
eller luktärter, även kallat
ettåriga snabbväxare.

TRÄSPALJÉ I MODERN STIL
Träspaljén är den vanligaste lösningen till
soptunnor och passar framförallt funkis-hus.
Den är enkel att bygga och lätt att utöka om så
behövs.
Detta är en konstruktion som känns modern. Du
bygger den enkelt av exempelvis tryckimpregnerade reglar (45 x 45 millimeter) och stolpar (75 x 75
millimeter). Låt gärna luftspalten vara lika bred som
reglarna, alternativt något mindre om du föredrar
mindre genomsyn.
Du kan välja att låta spaljén förbli omålad eller
målad. Väljer du att måla den kan det vara trevligt
att använda en färg som redan finns på din tomt
eller fasad.
Träspaljén är enkel att bygga ut om så behövs,
kanske för fler tunnor eller varför inte till ett
cykelställ?

SÅGA HÖJDEN SIST

För att få den rätta höjden kan
du köpa stolpar med goda
mått, bygga först och till sists
såga av stolparna när du vet
hur hög spaljé du vill ha. Två
byggtips här är att såga stolparna snett så att regnvatten
kan rinna av lätt och att
behålla lite extra luft längst
ner för att du enkelt ska kunna
hålla det rent från ogräs och
annan smuts.
Träspaljén gör sig snygg med
en klängväxt, även om det kan
bli trångt för växten att slingra.
Även konstruktionen av denna
spaljé kan du använda på andra
platser i trädgården.

FORMSATT STAKET
Har du redan ett staket runt din tomt? Då kan du
låta staketet löpa runt tunnorna genom att flytta
några sektioner eller bygga nya. Smidig och billig
lösning!
Du kan välja att exempelvis ta bort en sektion av
staketet och ställa tunnorna där. Du kan även flytta
en sektion av staketet till tunnornas baksida och
sedan komplettera med nya sektioner som
placeras längs tunnornas sidor. Vill du omge
tunnorna av nyplanterade häckväxter eller buskar
går detta också bra.

PLACERA FÖR SKUGGA

Om möjlighet finns, placera
gärna tunnorna på en plats där
mycket skugga finns hela dagen, gärna söder- eller västerläge för att få så mycket skugga
som möjligt. Om detta inte är
möjligt, varför inte passa på
att plantera ett nytt träd på din
tomt som kan tillföra skugga,
om än på sikt.
Välj den placering som känns
mest naturlig för dig, exempelvis vid ett cykelställ, nära carporten eller bredvid brevlådan.

LUCKA I EN GRÖN VÄGG
Denna lösning är flexibel i både form samt höjd
och den är enkel att hålla i skick. Du kan till
exempel flytta in tunnorna i en lucka i grönskan.
Har du redan en häck runt tomten? Då är detta den
absolut enklaste lösningen för dig. Du kan ta bort
en sektion av häcken och ersätta med hård yta
som exempelvis asfalt eller betongplattor.
Har du inte redan en häck kan detta även vara
en bra lösning för dig som planerar att plantera
en ny häck på sikt.
Häcken, som förslagsvis kan bestå av lövfällande
avenbok eller vintergrön liguster, ger en mjuk
inramning av både tomt och tunnor.
Detta är även en flexibel lösning som kan förlängas
om du till exempel vill abonnera på en ny tunna.
Tänk på att planera denna lösning i god tid då
häcken tar lite tid på sig att växa upp till önskad
storlek.

MÖJLIG ATT FLYTTA

Att flytta större plantor är
möjligt att antingen göra själv
eller med hjälp av proffshjälp
och maskiner.
Vill du ersätta de fullvuxna
plantorna ska du tänka på att
detta innebär ny väntetid.
Exempelvis så tar en liguster
fyra år att växa till 1,20 meter.
Om du inte vill vänta på att
plantorna ska bli fullväxta så
kan du köpa större eller redan
färdigvuxna plantor.
En häck är ett relativt underhållsfritt alternativ då den bara
behöver klippas en eller två
gånger per året.

UNDERHÅLLSFRI MUR
Detta är vår mest gedigna och solida lösning som
klarar sig utan underhåll när den är på plats.
En mur passar perfekt till en redan murad eller
putsad fasad, särskilt om samma färger används.
Det vanligaste materialet att använda här är tegel
eller pustade lecablock och gör sig bäst om muren
runt tunnorna blir en del av en fortsatt mur.
Konstruktionen av en mur ger ett solitt och prydligt
intryck och är i princip underhållsfritt när du väl
har fått den på plats

PLANERA FÖR NYA
BEHOV

Eftersom denna lösning inte är
speciellt flexibel är det en god
idé att planera för utökad plats
om framtida behov kräver,
exempelvis om du går i
tankarna att göra plats för
hushållets cyklar på samma
gång.

TÄNK PÅ ATT...
Placering

Uppställningsplatsen bör vara placerad i
anslutning till farbar väg. Inga lutningar och
trappor får finnas, vid eventuell
lutning får den inte överstiga 1:12.
Vid hämtning ska kärlet eller kärlen placeras
så nära platsen där hämtningsfordonet
stannar som möjligt. När hämtningsfordonet
inte kan köras fram intill kärlet, eller avfallsutrymmet för kärl, debiteras avgift för
dragväg enligt kommunens avfallstaxa.
Maximalt tillåtna dragväg för rest- och
matavfallskärl är 10 meter vid flerbostadshus
och verksamheter, om det inte finns särskilda
skäl för undantag. För en- och tvåbostadshus
gäller att rest- och matavfallskärl placeras
så nära uppställningsplats för hämtningsfordon som möjligt. Vid hämtning av säckar är
maximalt tillåtna gångväg 5 meter. Kärl för
trädgårdsavfall ska stå vid tomtgränsen vid en
väg/gata som är farbar. Dragväg för kärl avsett
för trädgårdsavfall är inte tillåten.
Kontakta Pontus Andersson
(Avfallsrådgivare på Avfallsenheten, 0709276113, pontus.andersson@ystad.se) för
rådgivning kring lämplig placering.

Transportväg

Transportvägen ska inför hämtning ha fri sikt
och det ska inte finnas utstickande grenar
och andra hinder. Transportvägen ska också
röjas från snö och vara halkfri. Vägen ska ha
en fri höjd på minst 4,7 meter och vara minst
3,5 meter bred. Träd och växtlighet får inte
inkräkta på den fria höjden eller på den fria
bredden.

Dragväg

Dragvägen där sopkärl rullas ska ha
hårdgjort underlag (asfalt, betong, betongplattor) samt vara halkfritt. Dragvägen där kärlen
ska rullas ska vara anpassat till de kärl som
används vid fastigheten.

Hygien

Rengöring av kärl är abonnentens ansvar.
Tvätta kärlet invändigt med vatten och skura
med borste. Inga rengöringsmedel behövs.
Häll gärna några droppar ättika i kärlet efteråt.
Det tar bort dålig lukt och eventuella flugor.
Du kan även strö lite vanligt trädgårdskalk
runt kanterna i kärlet och i botten.

AVFALLSENHETEN YSTADS KOMMUN
Telefon: 0411-57 71 00
(vardagar 9-12 och 13-15)
E-post: kundtjanst-avfall@ystad.se
www.ystad.se/avfall

