Nyhetsbrev mars 2022

Frågor om avfall? avfall@lillaedet.se

Avvikande hämtningsdagar för hushållsavfall » lillaedet.se/avfall
Ordinarie hämtningsdag

Ny hämtningsdag

Fredag 15 april (Långfredag)



Torsdag 14 april

Måndag 18 april (Annandag påsk)



Tisdag 19 april eller onsdag 20 april

Avfallet hämtas under två dagar. Låt gärna kärlet stå ute både tisdag 19 april och onsdag 20 april.

Fredag 27 maj

Måndag 6 juni (Sveriges nationaldag)



Tisdag 7 juni och torsdag 9 juni

Du som har ett avfallsabonnemang
i kommunen har 24 avgiftsfria
besök på ÅVC per år. Tänk på att du
p asse r
behöver ha med dig
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24 avgiftsfria besök per år
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Torsdag 26 maj (Kristi himmelsfärdsdag)

Återvinningscentralen
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Avfall & återvinning

Vill du komma i kontakt med handläggare via
telefon ringer du växeln på 0520-65 95 00.
Fler kontaktuppgifter och svar på de vanligaste
frågorna om avfall och återvinning hittar du på
lillaedet.se/avfall

Avfallet hämtas under två dagar. Låt gärna kärlet stå ute både tisdag 7 juni och torsdag 9 juni.

Fredag 24 juni (Midsommarafton)



Torsdag 23 juni

Glöm inte att ställa ut kärlet i god tid och låt det stå ute tills det blivit tömt 

Nu märker vi upp alla våra avfallskärl
Avfallskärlen märks nu upp med etiketter som gör dem identifierbara, vilket
säkerställer att rätt kärl kopplas till rätt fastighet och tjänst. Detta är särskilt stor
betydelse på de platser där olika fastigheters avfallskärl står samlade i grupp,
vilket gör det svårt att avgöra vilket avfallskärl som hör till vilken fastighet. När
ditt kärl märkts upp med en etikett kan du kontrollera
uppgifterna, om något inte stämmer kontaktar du
enheten avfall och återvinning.

Så sitter etiketterna
Etiketten Restavfall ska sitta på grönt kärl
Etiketten Matavfall ska sitta på brunt kärl

Ordinarie öppettider
Tisdag-fredag

kl. 13-18

Lördag

kl. 08-14

Avvikande öppettider
Torsdag 14 april (Skärtorsdag)

kl. 13-16

Fredag 15 april (Långfredag)

stängt

Lördag 16 april (Påskafton)

stängt

Lördag 30 april (Valborgsmässoafton) stängt
Torsdag 26 maj (Kristi himmelsfärdsd.) stängt

Så läser du informationen om kärlstorlek
K står för kärl
140 visar att du har ett 140-literskärl
190 visar att du har ett 190-literskärl

Fredag 3 juni

kl. 9-13

Lördag 4 juni (Pingstafton)

stängt

Fredag 24 juni (Midsommarafton)

stängt

Lördag 25 juni (Midsommardagen)

stängt

Nya öppettider på ÅVC
Från och med 19 april har återvinningscentralen i Göta nya öppettider.

De nya öppettiderna:
Måndagar – stängt
Tisdag – onsdag kl. 13-19
Torsdag – lördag kl. 9-15
Söndag – stängt
Läs mer om ÅVC på lillaedet.se/åvc

"Förutom att de nya
öppettiderna
gör ÅVC mer tillgängl
ig under vardagar innebär de också
att ÅVC håller
öppet fler timmar tota
lt per vecka",
säger Anders Johans
son på enheten
för avfall och återvinnin
g.

Mer information
och nyheter på
» lillaedet.se

