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Hej alla Arnöbor 

Var så goda, senaste nytt från vår ö. 

SOPOR 
VafabMiljö som sköter avfallshanteringen i Enköping och ytterligare 11 kommuner, 
lanserar en helt ny och gemensam taxa vid årsskiftet. Ni har alla fått ett brev om 
detta, så här skriver de: 
 
"Med hjälp av den nya taxan vill vi uppmuntra till ökad sortering av matavfall, 
förpackningar och minskade mängder restavfall. Vi vill även styra mot fler 
gemensamma hämtställen, längre intervall mellan tömningarna och införa nya mer 
effektiva system för insamling av avfall. På så vis kan vi även minska de tunga 
transporterna. För miljöns skull, såklart." 
 
Ni som drabbas av förändringar har dessutom fått ytterligare ett brev där ni 
ombeds att välja ett abonnemang med återvinning av matrester. 
 
Det finns två saker vi vill göra dig uppmärksam på: 

1. Du som nu har osorterat avfall och vill ha det även i fortsättningen kommer 
att få en ökad taxa på mellan 60% och ända upp till mer en än fördubbling. 
Vafab gör en mycket kraftig prishöjning för att motivera dig att välja ett 
annat abonnemang.  
 
Välj då INTE något abonnemang med matåtervinning. Du får då ytterligare 
ett avfallskärl för matresterna. Vafab kommer då att köra med en stor och 
tung sopbil som kan tömma båda sopkärlen. Dessa ställer större krav på våra 
vägar. 
 

2. Som vi skrev till dig redan i april 2016, måste vi med alla medel undvika att 
soporna hämtas med en stor sopbil, sådan du ser i städerna. Redan då 
klagade Vafab på att våra vägar inte var lämpade för deras stora bilar. 
Kostnaderna för att anpassa vägarna betalar vi själva via våra vägföreningar. 
 
Vår lösning var att inte välja abonnemang med matåtervinning, för då klaras 
sophämtningen med en liten skåpbil. 
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Vi rekommenderade då, och även nu, att välja alternativen ”Osorterat 
kärlabonnemang” eller ”Kärlabonnemang med sortering av matavfall” och 
samtidigt skicka in blanketten ”Anmälan om hemkompostering”, se Vafabs 
hemsida, klicka här. Vi inser att hemkompostering innebär merarbete för dig, men 
det är det bästa valet för din plånbok och våra vägar. 

Allt om VafabMiljös taxor för 2020, klicka här. 
 
NY BANK 
Föreningen har bytt bank till Enköpings Sparbank och har fått nytt 
bankgironummer BG 5380-4720. Vi har även skaffat Swish med nummer 
1230521971. 
 
MEDLEMSAVGIFT 
Du har väl betalt medlemsavgiften för 2019-20! Den är på 150 kr per person. 
Meddela vem eller vilka personer avgiften avser samt för vilket år. 
 
ÖVRIGT 

 Lördagen den 21 december kl 14:15 är du välkommen till Julsång i kyrkan.  

 När du är där så titta upp på det nylagda kyrktaket, det som vetter mot 
vägen. Större delen av tak är nu omlagt med en gammal traditionell metod. 
Kyrkan har ett Spåntak som består av tjärade furuspån av högsta kvalitet. 
28000 spån har bytts ut. 

 Vägverket har tagit bort papperskorgarna vid färjeläget. En av anledningarna 
är att det slängdes hushållssopor i dem.  

  
 
 
 
Styrelsen önskar alla 

God Jul och ett Gott Nytt År 

https://vafabmiljo.se/hushall/din-kommun/enkoping/blanketter/
https://vafabmiljo.se/hushall/ny-taxa-2020/

