
Datum att  
komma ihåg:

25 OKTOBER
Sista valdagen!

NOVEMBER-DECEMBER

BÖRJAN AV OKTOBER

JANUARI-FEBRUARI

Sista dagen att göra ditt abonnemangsval.

Bekräftelsebrev skickas ut gällande 
ditt abonnemangsval.

Brev med instruktioner om hur du gör ditt 
abonnemangsval och svarskort skickas ut.

2020

2021

Utkörningen av de nya sopkärlen påbörjas för de 
abonnenter som valt FNI.  

Vad händer EFTER VALET

SÅ GÅR VALET TILL

Du får en bekräftelse på ditt abonnemangsval i postlådan under 
november-december. I bekräftelsen kommer det även att finnas 
information om dina nya hämtningsdagar.

Oavsett abonnemangsval, kommer du att få nya sophämtningsdagar i 
samband med att det nya systemet införs. 

Utkörningen av de nya sopkärlen påbörjas sedan under januari-
februari. Observera att utkörningen görs successivt, vår ambition 
är att samtliga abonnenter ska ha fått sina nya kärl innan april 
månads slut. Tillsammans med kärlen får du även en handbok 
med information, tips gällande hantering av dina nya kärl och en 
sopsorteringsguide. När du fått dina nya kärl kan du börja använda 
dessa direkt. 

I början av oktober kommer du att få ett brev från oss om hur du 
genomför ditt abonnemangsval. Du kan antingen göra valet via vår 
hemsida eller via svarskort i brevet.

När du har fått ditt svarskort kan du göra ditt val fram till den 25
oktober 2020. Om du inte gör något aktivt val så kommer du 
automatiskt att få det nya systemet FNI.

Om du vill dela sopkärl med en granne ber vi dig mejla eller ringa vårt 
kontaktcenter för hjälp med abonnemangsvalet. Observera att detta 
gäller även ni som redan idag delar kärl.

SNART är det dags att göra 
ditt val AV SOPSYSTEM 

NU INFÖR VI FNI! 
Snart inför vi Fastighetsnära Insamling (FNI) i Vaggeryds 
kommun. FNI är det mest miljövänliga och prisvärda 
sophämtningsabonnemanget och det är du som abonnent 
som själv väljer om du vill ansluta dig till FNI, eller om du vill 
behålla ditt nuvarande abonnemang. 



Dina abonnemangsalternativ: Villaägare

1. Fastighetsnära insamling (FNI): 

• Två stycken 370-literskärl, en elektronikbox, en matavfallsbehål-
lare och matavfallspåsar till denna, samt möjlighet att hämta ut 
en minimizer för mjukplast.   

• Tömning av dina kärl sker varannan vecka (kärl 1) respektive  
var fjärde vecka (kärl 2). 

• Dragavstånd för sopkärlen ska vara 0-3 meter.

2. Fastighetsnära insamling (FNI) med hemkompostering:

• Två stycken 370-literskärl, en elektronikbox, samt möjlighet att 

hämta ut en minimizer för mjukplast.  

• Tömning av båda dina kärl sker var fjärde vecka. Observera  
att facket för matavfall alltså ska vara tomt vid soptömning. 

• Dragavstånd för sopkärlen ska vara 0-3 meter.

3. Behålla ditt nuvarande abonnemang:

• Du behåller ditt nuvarande abonnemang med blandat mat- 
och restavfall. 

• Möjlighet att byta kärlstorlek kommer att finnas i samband 
med valet. 

• Du som idag har ett 240 liters kärl kan få behålla ditt kärl när 
du väljer att behålla ditt nuvarande abonnemang, kostna-
den med exempelvis tömning varannan vecka blir då 4887 
kronor per år i rörlig avgift och den fasta avgiften tillkommer. 
Observera att dessa kärl har utgått och nyteckningar av detta 
abonnemang kan inte göras.

• Dragavstånd för sopkärlen ska vara 0-3 meter.

ABONNEMANG och taxor
OM RenhållningstaxaN
Renhållningstaxan för 2021 är inte beslutad ännu. Beslut 
om avgifter fattas i slutet av året av kommunfullmäktige i 
respektive medlemskommun. Avgifterna i den här foldern 
är 2020 års taxa inklusive moms för Gislaved, Gnosjö och 
Värnamo kommuner. Vi kalkylerar med en taxehöjning på 
3-4% till 2021.  

När Vaggeryds kommun får ett gemensamt insamlingssystem med 

de övriga medlemskommunerna inom SÅM (Gislaved, Gnosjö och 

Värnamo) kommer samma priser och taxekonstruktion gälla för 

alla fyra kommunerna. 

Renhållningstaxan är uppdelad i en fast och en rörlig avgift. Den 

fasta avgiften ersätter grundavgiften och betalas för samtliga 

bebyggda fastigheter och finansierar återvinningscentraler, 

miljöstationer, gröntippar, administration, information m.m. Den 

rörliga avgiften är beroende av vilket abonnemang och kärl du 

valt och ska täcka kärl-, hämtnings- och behandlingskostnader. Villa 1071 kr

Fritidshus 676 kr

Bebyggd med uppehåll enl. föreskrifter (obebodd) 650 kr

Rörlig avgift 1789 kr

Fast avgift 1071 kr

Total kostnad/år 2860 kr 

140 l kärl 190 l kärl 370 l kärl

Rörlig avgift 2850 kr 3869 kr 8289 kr

Fast avgift 1071 kr 1071 kr 1071 kr

Total kostnad/år 3921 kr 4940 kr 9360 kr

Rörlig avgift 1477 kr

Fast avgift 1071 kr

Total kostnad/år 2548 kr 

Blandat mat- och restavfall  (töms alltid varannan vecka)

140 l kärl 190 l kärl

Rörlig avgift 1789 kr 2413 kr

Fast avgift 1071 kr 1071 kr

Totala kostnader/år 2860 kr 3484 kr

Hemkompostering tömning var fjärde vecka

1. Fastighetsnära insamling (FNI): 

• Två stycken 370-literskärl, en elektronikbox, en matavfalls-
behållare och matavfallspåsar till denna, samt möjlighet att 
hämta ut en minimizer för mjukplast.   

• Kärl 1 töms varannan vecka och kärl 2 töms var fjärde vecka,  
från vecka 19 till vecka 38 (totalt tio respektive  
fem tömningar). 

• Dragavstånd för sopkärlen ska vara 0-3 meter.

Rörlig avgift 686 kr

Fast avgift 676 kr

Total kostnad/år 1362 kr 

Rörlig avgift 562 kr

Fast avgift 676 kr

Total kostnad/år 1238 kr 

140 l kärl 190 l kärl 370 l kärl

Rörlig avgift 1092 kr 1487 kr 3193 kr

Fast avgift 676 kr 676 kr 676 kr

Total kostnad/år 1768 kr 2163 kr 3869 kr

Blandat mat- och restavfall (töms varannan vecka)

Hemkompostering

2. Fastighetsnära insamling (FNI) med hemkompostering: 

• Två stycken 370-literskärl, en elektronikbox, en matavfalls-
behållare och matavfallspåsar till denna, samt möjlighet att 
hämta ut en minimizer för mjukplast.

• Kärl 1 och kärl 2 töms var fjärde vecka, från vecka 19 till vecka 
38 (totalt fem tömningar per kärl). Observera att facket för 

matavfall alltså ska vara tomt vid soptömning.

• Dragavstånd för sopkärlen ska vara 0-3 meter.

Observera att detta abonnemang kräver att du idag har 
en kompost för matavfall som godkänts av kommunens 
miljö- och hälsoskyddskontor. Har du inte en godkänd 
kompost i dagsläget kan du inte ansöka om det i 
abonnemangsvalet.

Observera att detta abonnemang kräver att du idag har 
en kompost för matavfall som godkänts av kommunens 
miljö- och hälsoskyddskontor. Har du inte en godkänd 
kompost i dagsläget kan du inte ansöka om det i 
abonnemangsvalet.

Observera att detta abonnemang kräver att du idag har 
en kompost för matavfall som godkänts av kommunens 
miljö- och hälsoskyddskontor. Har du inte en godkänd 
kompost i dagsläget kan du inte ansöka om det i 
abonnemangsvalet.

Observera att detta abonnemang kräver att du idag har 
en kompost för matavfall som godkänts av kommunens 
miljö- och hälsoskyddskontor. Har du inte en godkänd 
kompost i dagsläget kan du inte ansöka om det i 
abonnemangsvalet.

140 l kärl 190 l kärl

Rörlig avgift 686 kr 926 kr

Fast avgift 676 kr 676 kr

Total kostnad/år 1362 kr 1602 kr

Den rörliga avgiften ersätter den nuvarande tömningsavgiften 

samt viktavgiften som är baserad på antalet kilo avfall i kärlet vid 

tömning. 

Då två eller fler abonnenter delar avfallskärl utgår fast avgift  

för varje fastighetsägare, medan den rörliga avgiften delas upp 

mellan aktuella abonnenter.

I och med införandet av FNI justeras även renhållningstaxan till 

att vara miljöstyrd. Detta innebär att det billigaste abonnemangs-

alternativet blir det som bäst gynnar vår miljö, vilket i detta fall är 

FNI. 

För total kostnad per år för de olika abonnemangsalternativen, se 

tabeller. För samtliga taxor gäller att dragavstånd för sopkärlen ska 

vara 0-3 meter. Du kan bara välja fritidstömning och abonnemang 

med hemkompostering om du har det redan idag. 

Fast avgift GGV 2020

Dina abonnemangsalternativ: Fritidshusägare

3. Behålla ditt nuvarande abonnemang:

• Du behåller ditt nuvarande abonnemang med blandat mat- 
och restavfall.

• Möjlighet att byta kärlstorlek kommer att finnas i samband 
med valet.

• Tömning varannan vecka, från vecka 19 till vecka 38 (totalt tio 
tömningar).

• Dragavstånd för sopkärlen ska vara 0-3 meter.

• Du behåller ditt nuvarande abonnemang hemkompostering.

• Tömning var fjärde vecka från vecka 19 till vecka 38 (totalt 5 
tömningar).

• Dragavstånd för sopkärlen ska vara 0-3 meter.

HÅLL UTKIK I BREVLÅDAN! 
I oktober FÅR DU 

ETT BREV FRÅN OSS 
om hur du gör ditt 
abonnemangsval! Svarskort

Tjänstenummer <<id>>
Jag är villaägare och väljer:
	 Fastighetsnära	insamling	(FNI)	 Fastighetsnära	insamling	(FNI)	med	hemkompostering	 Behålla	mitt	befintliga	abonnemang

Jag är fritidshusägare och väljer:	 Fastighetsnära	insamling	(FNI)	 Behålla	mitt	befintliga	abonnemang

 <<STRECKKOD>>

Svarspost
Kundnummer 201964800
331 19 Värnamo
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Tjänstenummer:<<id>> Anläggningsadress: <<ID_BESKRIVNING>>

<<NAMN>>
<<ADRESS1>> 
<<ADRESS2>>
<<LANDSKOD>><<POSTNR>> <<POSTORT>><<LAND>>

Frankeras ej 
Mottagaren betalar  portot

Dags att VÄLJA ABONNEMANG FÖR DITT AVFALL! Nu	har	det	blivit	dags	för	dig	att	välja	om	du	vill	ansluta	dig	till	det	nya	
avfallssystemet	Fastighetsnära	insamling	(FNI)	eller	om	du	vill	behålla	
ditt	befintliga	abonnemang.	Observera	att	du	gör	ett	val	per	abonne-
mang,	har	du	fler	abonnemang	kommer	du	alltså	få	fler	brev. 
Bifogat	detta	brev	finns	en	broschyr	där	du	hittar	mer	information	om	
renhållningstaxa	för	2019	samt	vad	det	nya	systemet	innebär. 
Du som är villaägare	har	tre	olika	alternativ	att	välja	mellan:1. Fastighetsnära insamling (FNI)2. Fastighetsnära insamling (FNI) med hemkomposteringObservera	att	detta	abonnemang	kräver	att	du	redan	idag	har	en	kompost	för	matavfall	som	godkänts	 

av kommunens	miljö-	och	hälsoskyddskontor.	Kontroll	på	giltigt	godkännande	kommer	att	utföras.

3. Behålla ditt befintliga abonnemangDu som är fritidshusägare	har	följande	alternativ	att	välja	mellan:1. Fastighetsnära insamling (FNI)2. Behålla ditt befintliga abonnemang
DITT SVAR BEHÖVER VARA OSS TILLHANDA SENAST DEN 26 OKTOBER 2018!
Abonnemangsvalet	gör	du	enkelt	direkt	via	internet.	Gå	in	på	www.webbsvar.se	och	logga	in	med	 

följande	uppgifter:
Användarnamn:		 <<ANVANDARNAMN>> Lösenord:		 	 <<LOSEN>>Du	som	inte	har	tillgång	till	internet	kan	istället	välja	att	fylla	i	kupongen	nedan	och	sedan	posta	denna.	 

Portot	är	betalt.	Observera	att	om	du	inte	gör	något	val	så	kommer	du	automatiskt	att	bli	ansluten	till	 

Fastighetsnära	insamling	(FNI). 
Läs mer på www.samiljo.se, eller kontakta oss på 010-414 47 00 alt. kontakt@samiljo.se

Centralplan 5, 568 30 Skillingaryd 

NU ÄR DET Dags att VÄLJA SOPSYSTEM! Du har idag abonnemang för året runt hämtning, varannan 
vecka. Nu har det blivit dags för dig att välja om du vill ansluta 
dig till det nya avfallssystemet Fastighetsnära insamling (FNI) 
eller om du vill behålla ditt befintliga abonnemang.  Du har två olika alternativ att välja mellan: 

1. Fastighetsnära insamling (FNI)
2. Behålla ditt befintliga abonnemang

Frågor? Läs mer på www.samiljo.se eller kontakta oss på 010-414 47 00 alt. 

kontakt@samiljo.se 

SVARSKORT 
Tjänstenummer <<id>> 

Jag väljer: 

 Fastighetsnära insamling (FNI)  Behålla mitt befintliga abonnemang 

Mona Kastanj 
Verktygsvägen 55 
568 30 Skillingaryd 

AAnnllääggggnniinnggssnnrr:: 2645 
Datum: 2020-10-01 

VI BEHÖVER HA DITT SVAR SENAST 25 oktober 2020! Abonnemangsvalet gör du enkelt direkt via internet. Gå in på vår hemsida, www.samiljo.se och logga 

in direkt på startsidan med följande uppgifter: Användarnamn:  <<ANVANDARNAMN>> 
Lösenord:   <<LOSEN>> Du som inte har tillgång till internet kan istället välja att fylla i kupongen nedan och sedan posta 

denna. Portot är betalt. 

Observera att om du inte gör något val så kommer du automatiskt att bli ansluten till Fastighetsnära 

insamling (FNI). 

Centralplan 5, 568 30 Skillingaryd 

 

NU ÄR DET Dags att VÄLJA SOPSYSTEM!  
Du har idag abonnemang för året runt hämtning, varannan 
vecka. Nu har det blivit dags för dig att välja om du vill ansluta 
dig till det nya avfallssystemet Fastighetsnära insamling (FNI) 
eller om du vill behålla ditt befintliga abonnemang.   
Du har två olika alternativ att välja mellan:  

1. Fastighetsnära insamling (FNI)  
2. Behålla ditt befintliga abonnemang  

 

Frågor? Läs mer på www.samiljo.se eller kontakta oss på 010-414 47 00 alt. 

kontakt@samiljo.se  
 

 
SVARSKORT 
 
Tjänstenummer <<id>>  
Jag väljer: 
 

 Fastighetsnära insamling (FNI) 
 Behålla mitt befintliga abonnemang 

Mona Kastanj 
Verktygsvägen 55 
568 30 Skillingaryd 
  

AAnnllääggggnniinnggssnnrr:: 2645 
Datum: 2020-06-11 

VI BEHÖVER HA DITT SVAR SENAST 25 SEPTEMBER 2020! Abonnemangsvalet gör du enkelt direkt via internet. Gå in på vår hemsida, www.samiljo.se och logga 

in direkt på startsidan med följande uppgifter: Användarnamn:  <<ANVANDARNAMN>> 
Lösenord:   <<LOSEN>> Du som inte har tillgång till internet kan istället välja att fylla i kupongen nedan och sedan posta 

denna. Portot är betalt.  
Observera att om du inte gör något val så kommer du automatiskt att bli ansluten till Fastighetsnära 

insamling (FNI). 



kolla in vår HEMSIDA för INFORMATION!

FÖLJ OSS GÄRNA PÅ SOCIALA MEDIER!

KONTAKTCENTER FINNS HÄR FÖR DIG

Vill du få inspiration och tips för hur du kan leva miljövänligt följ oss gärna på 

Instagram. Följ oss gärna också på Facebook, för att hålla dig uppdaterad om 

sådant som rör sophämtningen, återvinningscentralerna och SÅM.

Telefon: 010-414 47 00, e-post: kontakt@samiljo.se 
Du hittar våra öppettider på www.samiljo.se

Bättre för miljön – rena vardagen för oss. 

www.samiljo.se 

På vår hemsida hittar du mer information om FNI, men det är också där du 

hittar aktuell driftinformation, kan söka i vår hämtningskalender och hitta 

sorterguider. Du hittar också öppettider till våra återvinningscentraler och 

information om SÅM och mycket annat.


