Kundtjänst, tekniska avdelningen
tekniska@lillaedet.se, 0520-65 97 00
Telefontid: Måndag		
Onsdag-torsdag
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Obs! Nya kontaktuppgifter och
nya rutiner från 1 januari 2020!
Läs mer lite längre ner.

Nyhetsbrev december 2019

VA & avfall

Nu införs insamling av matavfall! » lillaedet.se/matavfall

Återvinningscentralen

Under 2020 inför Lilla Edets kommun insamling av matavfall.
Detta innebär att du kommer få ett nytt brunt avfallskärl och
tillhörande papperspåsar och påshållare från kommunen.

24 avgiftsfria besök per år

biogas &
biogödsel
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Ordinarie öppettider ÅVC
Tisdag-fredag

kl. 13-18

Lördag

kl. 08-14

Avvikande öppettider ÅVC
Tisdag 24 december (julafton)

stängt

Onsdag 25 december (juldagen)

stängt

Torsdag 26 december (annandag jul)

stängt

Ny hämtningsdag

Tisdag 30 december (nyårsafton)

stängt

Onsdag 1 januari (nyårsdagen)

stängt

Avvikande hämtningsdagar för hushållsavfall » lillaedet.se/avfall
Ordinarie hämtningsdag
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Att sortera ut matavfallet är en stor insats för miljön. Det
kan omvandlas till både biogas och biogödsel så att vi får en
mindre klimatpåverkan och ett renare samhälle. Läs mer på
lillaedet.se/matavfall
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Allt om genomförandet och tidsplanen för de olika etapperna
publiceras allt eftersom på lillaedet.se. Bor du i småhus får du
också informationen hemskickad via brev. Du som bor i lägenhet eller hyr din verksamhetslokal informeras av din hyresvärd
eller bostadsrättsförening.

Du som har ett avfallsabonnemang i
kommunen har 24 avgiftsfria besök
på ÅVC per år. Därefter kostar varje
besök 226 kr. Tänk på
p asse r
ih å g
ko
m
att du behöver ha
med dig ditt passeravgiftsfria
kort för att komma
besök/år
in på området.

Tisdag 24 december (julafton)



Fredag 20 december

Onsdag 25 december (juldagen)



Måndag 23 december

Torsdag 26 december (annandag jul)



Fredag 27 december

Tisdag 31 december (nyårsafton)



Måndag 30 december

Onsdag 1 januari (nyårsdagen)



Torsdag 2 januari

Måndag 6 januari (trettondedag jul)



Onsdag 8 januari

Teknisk kundtjänst förändras



Från och med 1 januari 2020 är du välkommen med dina
frågor till va@lillaedet.se eller avfall@lillaedet.se. Svaret på
många av dina frågor går också att hitta på lillaedet.se. Där
hittar du även kontaktuppgifter till rätt handläggare utifrån
verksamhetsområde. Telefonnumret 0520-65 97 00 och e-postadressen tekniska@lillaedet.se kommer inte längre att användas.

Förbered ditt besök till ÅVC!





Frågor om avfall?

Frågor om VA?

avfall@lillaedet.se

va@lillaedet.se
Vanliga frågor och svar

Fler kontaktvägar och telefonnummer till handläggare hittar
du på lillaedet.se

Svar på de vanligaste frågorna om vatten och avlopp respektive avfall och återvinning
hittar du på kommunens webbplats. Läs mer på lillaedet.se/VA och lillaedet.se/avfall

Du kan med fördel förbereda ditt
ÅVC-besök genom att sortera
avfallet i de avfallstyper och på det
sätt som det kan lämnas på ÅVC.
Till din hjälp finns platskartan på
kommunens webbplats. Du hittar
platskartan och kan läsa mer om
återvinningscentralen på

» lillaedet.se/åvc

God jul
& gott nytt år önskar
Lilla Edets kommun

Mer information
och nyheter på
» lillaedet.se

