Gör plats för dina fyrfackskärl
Inspiration från Vellinge kommun

Den 1 mars 2021 börjar vi införandet av ett nytt system för
insamling av hushållsavfall. Då kommer du som villa- och fritids
husägare i Vellinge att källsortera ditt avfall hemma i soptunnan.
För att göra sorteringen enkel byts dagens t unnor ut mot två
större fyrfackskärl.
Den här broschyren innehåller tips och idéer för hur du kan
skapa rum för fyrfackskärlen på din tomt.Vi hoppas att du 
känner dig inspirerad att bygga något som passar för ditt hem!

Liten lathund
Vilka mått
har kärlen?

Vad måste
jag tänka på
vid placering
av mina kärl?

Bredd: 77 cm.
Höjd: 112 cm.
Djup: 87 cm.

• Ställ kärlen vid din tomtgräns.
• Max 5 meter från tomtgränsen för lägsta
taxa.
• Tänk på framkomligheten, inga buskage
eller träd i vägen.
• Fast yta under kärlen och på dragvägen till
tomtgränsen.
• Handtagen ut mot vägen på tömningsdagen.
• Här kan du läsa vilka regler som gäller för
bygglov: https://vellinge.se/boende-miljooch-trafik/aga-bostad/bygglov-planera/murstaket-och-plank/

Hur stor yta
behöver jag
för att bygga
in kärlen?

För att få plats med båda
kärlen behövs cirka 1x 2 meter.
Tänk på att kärlen behöver stå
på hårdgjort u nderlag, så det går
att dra fram dem till sopbilen.
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1 meter

Handtagen utåt på tömningsdagen

Järnspaljé med slingrande klätterväxter
– billigt och lekfullt

Tips!
Det här är en kreativ och billig lösning som är enkel att bygga på
egen hand. Stilmässigt passar den de flesta tomter och den är enkel
att förlänga och bygga ut vid behov. Spaljén bygger du av armeringsmattor och trästolpar med dimensionerna 75 x 75 millimeter.
Du förankrar stolparna i plintar som grävs ner i marken för att hela
konstruktionen ska stå stabilt.Växterna väljer du själv, men för att
de ska slingra sig runt din spaljé bör de vara klängväxter.

Murgröna är en bra klängväxt att använda
eftersom den är vintergrön. Humle är ett
annat bra val eftersom den är härdig och
snabbväxande om den trivs i sin miljö.
Välj klängväxter utifrån din tomts förutsättningar.Vissa växter mår bra i soligt
söderläge medan andra behöver mer skugga.
Om du vill få en grön spaljé snabbt kan du
komplettera med snabbväxande ettåriga
växter som indiankrasse och luktärter.

Träspaljé – modernt och lekfullt

Tips!
Om du behåller lite luft längst ner blir det
enklare att rensa ogräs och hålla rent från
smuts.
Bygg först, såga sedan! Anpassa h öjden på
dina stolpar först när du är säker på hur
hög du vill att din spaljé ska vara.
Snedsåga stolparna så rinner regnvattnet
lätt av dem.
Det är harmoniskt att låta luftspalten vara
lika bred som reglarna, men för minskad
insyn kan du göra den något mindre.

Träspaljén är en av de vanligaste lösningarna för avfallskärl idag.
Den passar de flesta hem och är dessutom enkel att bygga själv.
Spaljén får en sober och modern look om du låter den förbli
omålad, men den är enkel att måla – och måla om – vid behov.

Låt materialet i din spaljé återkomma på
andra håll i trädgården. Om du har målat
spaljén är det en bra idé att ha samma färg
på fasaden, runt fönster eller på ytterdörren.
För en mer lekfull spaljé kan du låta klätter
växter slingra sig runt ribborna.

Formsatt staket – snabbt, smidigt och billigt

Tips!
För dig som redan har ett lågt staket är det här en smidig lösning.
Det allra enklaste är att ta bort en sektion av staketet och ställa dina kärl
där, men du kan också låta staketet löpa runt kärlen. Om virket på det
existerande staketet är bra kan du flytta en sektion till kärlens baksida
och komplettera med nya sektioner på sidorna. En grönare lösning är
att omge kärlens sidor och baksida med häckväxter eller buskar.

Den här lösningen gör det enkelt att välja
olika placeringar av kärlen. Om möjligt,
placera kärlen på en plats som får skugga
under delar av dagen.
Ställ kärlen i söder- eller västerläge så gör
skuggan störst nytta.
Har du ingen skuggig plats ut mot vägen?
Passa på att plantera ett träd eller annan
växt som kan ge skugga på sikt!

Grönskande häck – flexibelt och lummigt

Tips!

Har du redan en häck runt tomten, eller har du planer på att
plantera en ny häck? Då är den allra enklaste lösningen att ta
bort några meter av den och ersätta med betongplattor, asfalt
eller annan hård yta. Häcken ger en mjuk och enkel inramning av
både tomt och avfallskärl och är flexibel i både höjd och form.
Men kom ihåg att det tar tid för en ny häck att bli fullvuxen.

Läs på om olika häckväxter och välj häck
efter din tomts förutsättningar. Lövfällande
Lagerhäck och vintergrön Liguster är
populära häckväxter som passar de flesta
tomter.
Vill du att häcken ska skydda mot insyn
helt och hållet? Ett alternativ till att ta bort
plantorna runt dina kärl är flytta dem så
att häcken löper bakom kärlen i stället.
Plantera färdigvuxna plantor för att slippa
väntetiden.

Lycka till!
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