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RENHÅLLNINGSENHETENS NYHETSBREV
December 2020

Vill du öppna Nyhetsbrevet i din webbläsare? Klicka här!

Hej!
 

Renhållningsenheten vill gärna nå fram till dig med information om allt nytt inom
avfallshanteringen i Kungälvs kommun. Vi hoppas att informationen nedan ska
vara intressant att ta del av. Klicka dig gärna vidare via bilder och länkar för att
läsa mer.

Tack för att du minimerar, återanvänder och återvinner!

Vill du inte få Renhållningens Nyhetsbrev till denna e-postadress? Klicka här!

Hämtdagar under jul- och nyårshelgerna

Ordinarie hämtdag:
• Mån 21 dec
• Tis 22 dec
• Ons 23 dec
• Tors 24 dec (Julafton)
• Fre 25 dec (Juldagen)
• Mån 28 dec
• Tis 29 dec
• Ons 30 dec
• Tors 31 dec (Nyårsafton)
• Fre 1 jan (Nyårsdagen)

Vi hämtar:
• Sön 20 dec
• Sön 20 dec eller mån 21 dec
•  Mån 21 dec
• Tis 22 dec
• Ons 23 dec
• Sön 27 dec
• Sön 27 dec eller mån 28 dec
• Mån 28 dec
• Tis 29 dec
• Ons 30 dec

Stig Petersson <stig.petersson@gmail.com>

Renhållningsenhetens nyhetsbrev, december 2020 
1 meddelande

Renhållningsenheten, Kungälvs kommun <avfall@kungalv.se> 14 december 2020 18:01
Svara: avfall@kungalv.se
Till: Infoansvarig <info@guldkremlanikungalv.se>

http://k18018n.stats.theletter.se/?q=77155775106504810015&TId=1
http://k18018n.stats.theletter.se/?q=77155775106504810026&TId=1
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Du får ändrade hämtningsdagar 2021
 

I år har vi 53 veckor istället för 52, vilket gör att det blir två udda veckor
på rad vid årsskiftet. Det innebär att från och med vecka 1 kommer du
som haft tömning udda veckor att få tömning jämna veckor och
tvärtom.

Du behåller samma veckodag och intervall.
Exempel:
• Har du haft tömning måndag udda vecka 2020, får du tömning måndag jämn vecka 2021.
• Har du haft tömning torsdag jämn vecka 2020, får du tömning torsdag udda vecka 2021.
 

Vi begränsar antalet besökare på ÅVC
 

För att motverka smittspridningen av Covid-19 minskar vi antalet
besökare som får vara inne på återvinningscentralerna samtidigt. Detta
kan leda till längre köbildning.
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Vi uppmanar dig att undvika besök som inte är nödvändiga och om
möjligt inte besöka oss på helger, då besökstrycket är som störst.

Följ de allmänna råden från Folkhälsomyndigheten och besök oss inte
om du är sjuk, för din, andra besökare och vår personals skull.

Vi kan komma att behöva vidta ytterligare åtgärder för att minska
smittspridningen, håll dig uppdaterad genom att gå in på kommunens
hemsida
 

Återvinningscentralerna har stängt följande dagar
 

Julafton 24 december
Juldagen 25 december

Annandag jul 26 december
Nyårsafton 31 december
Nyårsdagen 1 januari
Trettondag jul 6 januari

Skottning och halkbekämpning
För att vi ska kunna hämta ditt avfall vintertid behöver du tänka på att
skotta och halkbekämpa. Fastighetsägaren och väghållaren är ansvariga
för att vintervägen är framkomlig för hämtningsfordonet.
 
• Skotta och halkbekämpa hela vägens bredd
• Hämtningsfordon ska ha möjlighet att vända, ta bort eventuella

plogvallar
• Skotta och halkbekämpa mellan sopbilens uppställningsplats och

kärlen
• Borsta bort snö från kärl
• Inför slamhämtning- skotta, halkbekämpa och märk upp brunnen så

att den går att hitta vid mycket snö

http://k18018n.stats.theletter.se/?q=77155775106504810037&TId=1
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AVFALLSTIPS I JULETID
Julklappspapper sorterar du som
pappersförpackningar i den gröna behållaren på
återvinningsststionen. Julklappssnören sorteras
som restavfall.

Trasiga ljusslingor lämnas som elektronikavfall
på återvinningscentralen, i Samlaren eller på
miljöstationerna på Marstrand.

Psst!
Du vet väl om att du kan lämna trädgårdsavfall
på återvinningscentralen året runt?

När julen är över finns det dessutom en särskild
insamling för julgranar på Munkegärde ÅVC.
 

Vintertips för matavfall

När det är kallt kan papperspåsar ibland
fastna i sopkärlet, det är du som
fastighetsägare som ansvarar för att lossa
det som eventuellt sitter fast.

 
• Låt blött matavfall rinna av i vasken innan

d lä d t i t f ll å

Börja sortera ut ditt
matavfall du med!

 
Ändra ditt abonnemang
här eller kontakta
kundcenter per telefon
0303-23 80 00,
Telefontider:måndag-

http://k18018n.stats.theletter.se/?q=77155775106504810048&TId=1
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du lägger det i matavfallspåsen
• Lägg i en bit äggkartong eller

tidningspapper i botten av
matavfallspåsen

• Ställ ut matavfallspåsen och låt den frysa
innan den läggs i kärlet. Lägg en hink
över om det finns risk att fåglar river
sönder påsen.

• Håll kärlet rent och torrt för att minska
risk för fastfrysning

• Använd påshållaren till din
matavfallspåse.         Den ventilerar påsen
och tillåter fukten att gå ur.

 

torsdag 08:00-16:30,
fredag 08:00-16:00

MUNKEGÄRDE ÅVS
 

Brukar du åka med dina förpackningar och tidningar
till Munkegärde ÅVC?

Du vet väl om att du kan lämna dina förpackningar
och tidningar på återvinningsstationen vid
Munkegärdekyrkan på Räfsalsvägen.

Frågor och funderingar om din ÅVS?

Besök förpacknings- och tidningsinsamlingens
hemsida eller ring 020-088 03 11.

 

ÖPPETTIDER PÅ ÅTERVINNINGSCENTRALERNA
Ändrade öppettider i samband med helgdagar hittar du här.

Munkegärde
Måndag-torsdag kl. 11:00 - 19:00

Fredag kl. 08:00 - 16:00

Lördag kl. 09:00 - 15:00

Söndag kl. 10:00 - 15:00

Ytterby
Tisdag och onsdag kl. 14:00-19:00

Lördag kl. 09:00-15:00

Kode
Måndag och onsdag kl. 11:00-19:00

Lördag kl. 09:00-15:00

Kärna

http://k18018n.stats.theletter.se/?q=77155775106504810059&TId=1
http://k18018n.stats.theletter.se/?q=77155775106504810060&TId=1
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Tisdag och torsdag kl. 11:00-19:00

Lördag kl. 09:00-15:00

Kungälvs kommun hanterar dina personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen.

Läs mer på www.kungalv.se/Integritetspolicy

Vill du inte få Renhållningens Nyhetsbrev till denna e-postadress? Klicka här!

   

Skickat med Paloma

http://k18018n.stats.theletter.se/?q=77155775106504810071&TId=1
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