Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska verksamheten
646 80 Gnesta
Servicecenter: 0158 - 275 000

Anmälan om nytt abonnemang
för vatten och avlopp, sophämtning, slamsugning och tömning av latrin
Skicka den här anmälan till tekniska verksamheten. Adressen står överst till höger.
Ett abonnemang är ett avtal mellan dig och Gnesta kommun om att kommunens VA-enhet ska sköta vatten och
avlopp och att tekniska verksamheten ska hämta dina sopor och du ska betala för det.
Det nya abonnemanget ska gälla: Vatten och avlopp 
Datum du köpte huset: ________________

Sophämtning 

Slamsugning, tömning av latrin 

Det nya abonnemanget ska gälla:
 Helårsabonnemang 26 gånger per år
Vi hämtar sopor 26 gånger per år, det vill säga varannan vecka.
 Fritidsabonnemang 12 gånger per år
Vi hämtar sopor 12 gånger per år, varannan vecka under sommaren, från maj till september

Vill du veta vilka veckor vi hämtar sopor?
Ring till servicecenter på telefonnummer 0158- 275 000.

Information om dig och om huset
Om ett företag ska ha abonnemanget, skriv företagets organisationsnummer i rutan för personnummer.
Personnummer

Kundnummer

Adress där vi ska hämta sopor

Namn / företag

Fastighetsbeteckning

Ägare

Hyresgäst

Adress dit vi ska skicka räkningen

Adress dit vi ska skicka brev

Telefon

Telefon på dagtid

Om huset har en VA – mätare, läs av den tillsammans med den som ägde huset före dig
samma dag som du köper huset:
Mätarställningen är:

Datum:

Så många personer flyttar in i huset:

Kontrollera noga att mätarställningen är rätt. Du kan inte ändra det efteråt.
Abonnemang som huset har nu:
Idag finns soptunnor som är så här stora:__________________________
Soporna hämtas så här ofta:_________________________

Så här stora soptunnor vill du ha:


80 liter

Gnesta kommun

 140 liter

 190 liter



240 liter
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Kompostering
Du kan kompostera matavfall.
Då får du mindre sopor och vi hämtar bara soporna en gång i månaden,
12 gånger per år vid helårsabonnemang och 6 gånger per år vid fritidsabonnemang.
Det kostar mindre.
Du måste ansöka om kompostering hos miljöenheten
för att kunna ändra hämtningen av sopor.
Blankett för att ansöka får du av servicecenter.
 Vi komposterar och vill att ni hämtar våra sopor en gång i månaden,
12 gånger per år vid helårsabonnemang och 6 gånger per år vid fritidsabonnemang.

Delade soptunnor:
Du kan fortsätta dela soptunna med en granne
om den som ägde huset före dig delade soptunna med en granne.


Jag vill fortsätta dela soptunna med min granne. Grannen heter:__________________________________________

____________
Datum

________________________________________
Namnteckning (Fastighetsägare/Firmatecknare)

Jag lovar att följa reglerna som VA- enheten samt Tekniska verksamheten i Gnesta kommun bestämmer och att betala så mycket
pengar som de bestämmer att det kostar att ha mina abonnemang.

Hantering av personuppgifter:
Kommunen blir personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter när
du fyllt i blanketten och skickat in den till oss.
Mer information om hur vi hanterar personuppgifter hittar du på vår
webbplats www.gnesta.se/gdpr
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