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Ren kärlek till stan
Här kommer några tips på hur vi tillsammans kan hjälpas åt att hålla Malmö rent
och snyggt!
Rent och snyggt utanför din restaurang/affär
Är det fint utanför din verksamhet? Genom att hålla rent och snyggt
utanför din restaurang/affär ger detta ett inbjudande intryck till dina
kunder. Rent och snyggt gör också så att gående kan komma fram
utan problem och så att skräp inte blåser iväg till dina grannar. Städa
gärna varje dag, sopa och plocka upp skräp och löv, ta ner affischer
som du inte vill ha, ta bort klotter med mera. Om möjlighet finns är
det bra att någon gång då och då skölja av ytan (till exempel uteserveringarna) med vatten. Sätt upp en papperskorg om din verksamhet
resulterar i mycket förpackningar/skräp.
Sopa upp ditt skräp
Ta hand om skräpet på rätt sätt. När du städar är det inte okej att sopa
ut skräpet på vägen, in till grannen eller ner i rännstenen och rännstensbrunnar. Sopa istället upp skräpet och släng det i din soptunna.
Fimpar är också skräp
Cigarettfimpar är svåra att plocka upp och de innehåller mycket kemikalier och plast. Uppmuntra din personal och dina gäster att använda
stadens askkoppar och fimpzoner som finns i närheten.
Minska mängden förpackningar
Ge inte fler servetter, plastbestick, plastpåsar och liknande, än nödvändigt till dina kunder. Använd inte mer förpackningar än nödvändigt. Tänk på vilka förpackningar du använder vid take away/hämtmat. Har du möjlighet så försök byta till mer miljövänliga material.
Uppmuntra dina kunder att återvinna sitt skräp eller att kasta sitt
skräp i din, eller i Malmö stads papperskorgar i närheten.
Tuggummin
Gamla nedtrampade tuggummin på gångbanan gör att det gärna ser
skräpigt ut trots att det är nystädat, men tuggummin är tyvärr riktigt
svårt att få bort. Ett tips är att skrapa bort tuggummit med en metallskrapa. När väl det mesta av tuggummit skrapats bort lägger du på
denaturerad sprit, typ T-röd, direkt på tuggummiresterna. Låt det vara
under cirka fem minuter innan du skrapar bort resterna av tuggummit
med metallskrapan igen.

Matrester drar till sig råttor!

Malmö har ett stort problem med råttor. Malmö stad ställer ut råttfällor på allmän plats (torg, parker, lekplatser med mera, alltså inte på
privat mark) men så länge det finns gott om mat till råttorna kommer
antalet råttor aldrig att minska.
Mata inte fåglarna
Maten som fåglarna inte äter upp blir mat till råttorna.
Plocka undan efter gästerna
Var snabb på att plocka undan efter dina kunder när de ätit upp och
gått. Fåglar och vind kan annars snabbt flyga iväg med matrester och
skräp. Matrester lockar till sig råttor.
Inga överfulla soptunnor
Fyll inte dina soptunnor så mycket att locket inte går att stänga.
Öppna soptunnor lockar till sig fåglar och råttor som äter av matresterna och sprider skräpet i staden. Behöver du större soptunnor kan
du beställa detta av VA SYD.
Ställ inte ut soptunnan kvällen innan tömning
Soptunnor som rullas ut flera timmar innan tömning lockar till sig
fåglar och råttor.
FTI-stationer/återvinningsstationer
Har du ett företag där du får mycket kartonger, förpackningar och
liknande? Du ansvarar för ditt avfall och för att återvinna alla förpackningar du använt. Dessa får inte kastas i, eller placeras intill,
FTI-stationer eftersom dessa stationer bara är till för hushållsavfall
från privatpersoner. Kastar du ditt avfall här, eller ställer det vid sidan
om containrarna drar det till sig råttor och skadedjur. Om det är en
mindre mängd förpackningar så kan du själv kostnadsfritt lämna det
på någon av FTI:s mottagningspunkter som du hittar här:
www.ftiab.se. Du kan även anlita entreprenör till din hjälp. Kontakta
VA SYD om du är i behov av avtal för hämtning av ditt rest- och
matavfall.
Affischer
Vill du inte ha affischer uppsatta på din affär/restaurang? Sätt då upp
information om att affischering undanbedes. Affischering, speciellt
gamla och slitna affischer, kan göra att ett område ser skräpigt och
ovårdat ut.

Vad gör Malmö stad för att hålla Malmö rent och snyggt?
Malmö stad sopar och städar på allmän platsmark, alltså stadens gator, parker och torg, sätter upp papperskorgar och askkoppar, tömmer och städar dem.
Har du frågor eller synpunkter?
Felanmälan för gator, torg och parker. Du når oss dygnet runt på 040 - 34 45 00, e-post: kundservice.
fgk@malmo.se
Tack för att du hjälper oss att hålla Malmö rent och snyggt!

