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g FÖR ETT ÅR  sedan 
bad vi dig att börja tänka 
på ditt avlopp. Vi delade 
ut tusentals fett-trattar 
gratis och berättade om 
vad som händer när fett 
stelnar i avloppet. Ni har 
nu lämnat in hela 1 200 
liter matfett på din åter-
vinningscentral. Resten 
torkade du ur stekpan-
nan med papper och 
kastade i restavfallet. 
Ditt avlopp tackar dig.

Det finns fortfarande 
några fett-trattar kvar på våra åter-
vinningscentraler och i Stadshuset.

g PLANERAR DU ATT gräva på din 
tomt men vet inte exakt var vatten- 
och avloppsledningarna går? Använd 
då vår nya tjänst ”VA-uppgift” på 
hemsidan www.kungalv.se/vauppgift. 
Då får du en karta av oss som visar 
var kommunens ledningar går och lite 
information om vad man ska tänka 
på inför arbetet.

Vi har då också möjlighet att kont-
rollera våra 
avstängning-
sventiler i ditt 
område så vi 
är beredda 
om olyckan 
skulle vara 
framme.

Hela 7 fat matfett 
- ditt avlopp tackar dig

Undvik allt fett i avloppet. Din köks-
vask kommer att tacka dig! Läs mer 
på www.kungalv.se/fett

Be om VA-uppgift innan du gräver

VA TILL BRUNEFJÄLL OCH  
ÅKERHÖG
Om du bor i något av de två områdena, 
eller bara är intresserad av att följa pro-
cessen när vi bygger ut vårt VA. Besök de 
här sidorna och skriv in din e-postadress 
i den blå rutan på respektive sida. Då får 
du veta så fort din sida uppdateras med 
ny information. Det går bra att följa 
flera sidor.
www.kungalv.se/vabrunnefjall
www.kungalv.se/vaakerhog

Svenskt Vattens vd berömmer Kungälv
g BRANSCHORGANISATIONEN 
SVENSKT VATTENS företrädare 
lovordar Kungälvs satsning på kom-
munalt vatten och avlopp under ett 
besök på bygget av Kungälvs vatten-
verk i slutet av oktober.

– Fler kommuner skulle behöva vara 
så här modiga. Höjd VA-taxa över 
tid ska tolkas som att ni tar ansvar 
för framtiden i Kungälv, säger Anna 
Linusson vd på Svenskt Vatten som 

består av landets alla kommuner och 
kommunala vattentjänstföretag. 
www.kungalv.se/vakust

LANSERING AV NY HEMSIDA ÄR 
FÖRSENAD
I förra nyhetsbrevet berättade vi om en ny 
webbplats med information om det nya 
vattenskyddsområdet utmed Göta älv. 
Lanseringen har dessvärre försenats. Men 
håll koll i våra nyhetsbrev. Vi återkom-
mer så snart det finns ny information.

En av tre i Sverige vet inte att hus-
hållspapper kan orsaka stopp i avloppet. 
Men vi som läser VA nyhetsbrevet vet. 
Förutom kiss och bajs är det bara toalett-
papper som hör hemma i toaletten.

Anna Linusson och kommunalråd Miguel Odhner (S) 
guidades runt i Kungälvs vattenverk av kommunens 
processingenjör, Andrew Holmes.

Svenskt Vattens medlemmar är de kom-
munala vattentjänstföretagen och kom-
munerna. Svenskt Vatten har över 300 
medlemmar som varje dag distribuerar 
dricksvatten och renar avloppsvatten.
Källa: www.svensktvatten.se

FAKTA SVENSKT VATTEN

INGET HUSHÅLLSPAPPER I TOAN

VA
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RENHÅLLNING

Nytt passersystem på återvin-
ningscentralerna 2018
g UNDER 2018 KOMMER ett nytt 
passersystem att införas på återvin-
ningscentralerna i Kungälv. Först ut 
är Kode, där arbetet redan påbör-
jats. Fastighetsägare i Kode kommer 
att få mer information innan syste-
met sätts i drift.

Syftet med passersystemet är att 
underlätta flödet inne på återvin-
ningscentralen, minska trängsel och 
få ett underlag för att till exempel 
kunna anpassa öppettider.

Vi kommer inte att begränsa an-
talet besök. Mer information kom-
mer på www.kungalv.se/avfall

Kungälvs kommun samarbetar med 
förpacknings- och tidningsinsamlingen 
för att se över kretsloppsstationer-
na i kommunen. Under 2018 kommer 
kretsloppscontainrarna att börja bytas 
ut mot behållare, som är mer anpassade 
efter dagens behov.

FÖRPACKNINGS- OCH 
TIDNINGSINSAMLINGEN

Nu är de första lägenheterna anslutna till 
sopsugen i Kongahälla

De boende lämnar sitt mat- och 
restavfall i separata avfallsnedkast på 
innergården. Avfallet kompri- 
meras något och sugs ner i järnrör 
under marken, innan det når respektive 
container i sopsugsterminalen.

Matavfallet rötas till biogas och bio-
gödsel medan restavfallet förbränns till 
el och fjärrvärme.

Läs mer på kommunens hemsida.

g De första 150 lägenheterna är nu anslutna till sopsugen i Kongahäl-
la. På sikt kommer ungefär 11 000 lägenheter att anslutas!

g HAR DU ORDINARIE hämtning 
under en helgdag, mellandagarna eller 
dagarna efter nyår? 
Se hur dina hämtningsdagar påverkas 
nedan.
Normalt  Jul och nyår 
 25/12   - vi hämtar 27/12
 26/12  - vi hämtar 27/12 eller 28/12
 27/12 - vi hämtar 28/12
 28/12 - vi hämtar 28/12 eller 29/12
 29/12 - vi hämtar 29/12 eller 30/12
 1/1 - vi hämtar 2/1
 2/1 - vi hämtar 2/1 eller 3/1
 3/1 - vi hämtar 3/1 eller 4/1
 4/1 - vi hämtar 4/1 eller 5/1
*  Trettondagsafton och trettondagen  
  körs som vanligt

Hämtningsdagar under 
jul och nyår

Stängt på återvinningscen-
tralerna i juletid
24-26/12  stängt
31/12 - 1/1  stängt
6/1  stängt

g HÖSTEN 2017 LÄMNADES drygt 
2 ton fallfrukt på Munkegärde återvin-
ningscentral.

Fallfrukten producerade tillräckligt 
med biogas för att en biogasbil ska 
kunna köra från Kungälv till Marrakech i 
Marocko, ca 4 000 km. 
Biogödslet gav fosfor för odling av 
havre till ungefär 11 030 portioner hav-
regrynsgröt.

Tack för ditt bidrag!

Frukt blir till biogas och 
biogödsel

Fryser din matavfallspåse fast i 
kärlet?
Försök att hålla matavfallet så torrt som 
möjligt. Låt påsen stå utomhus en stund så 
att den fryser innan den läggs i kärlet (en 
hink över håller undan skadedjur). Håll 
kärlet rent för att minska fastfrysning. Fler 
vintertips hittar du på matavfallspåsen och 
kommunens hemsida.

Nya matavfallspåsar?
Du kan hämta nya matavfallspåsar på 
återvinningscentralen, i Stadshuset eller få 
påsar genom att klämma fast en tom påse i 
ditt matavfallskärl. Kläm påsen mot hand-
taget på kärlet, så att chauffören ser den 
vid tömning. Inför 2018 arbetar vi för att 
få till utlämningsställen i matvarubutiker.

Underlätta för din renhållnings- 
arbetare!
Det är viktigt att kärlen står med handta-
get utåt på hämtningsdagen. Handtaget 
får inte vara vänt mot vägg, buskar eller 
staket och dragvägen ska vara plan och 
utan kanter. På så sätt medverkar du till en 
bra arbetsmiljö för personalen som hämtar 
ditt avfall.

Krav vid vinterväglag
Fastighetsägaren och väghållaren är ansva-
riga för att vägen är framkomlig för ren-
hållningsfordon. Om så inte är fallet kan 
det leda till att ditt avfall inte blir hämtat.  
Håll fritt från snö och halkbekämpa runt 
kärlen. Se även till så att slambrunnen är 
synlig.

TIPS OCH TRIX INFÖR VINTERN
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