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NYHETSBREV
VA & AVFALL, DECEMBER 2022

Vill du öppna Nyhetsbrevet i din webbläsare? Klicka här!

Vill du ha mer information?

Klicka på knapparna nedan för att se dina hämtningsdagar, öppettiderna på
återvinningscentralerna, tillfällen för mobil ÅVC med mera.

Hämtningsdagar för rest- och matavfall

Kungälvs kommuns nyhetsbrev VA & Avfall, december 2022

Kungälvs kommun <avfall@kungalv.se>
Till: Infoansvarig <info@guldkremlanikungalv.se>
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Öppettider på återvinningscentralerna

Mobil ÅVC i Diseröd och på Koön

Snö och halka?
Hjälp oss att komma fram!

Är du fastighetsägare ansvarar du för att skotta och grusa gångbanor, trottoarer
och trappor upp till 7 meter utanför din tomtgräns. Finns ingen gångbana eller
trottoar ansvarar du för 1 meter av gatan utanför tomtgränsen. Skotta och
halkbekämpa även framför sopkärl och fram till slambrunn. Håll lock fria från snö
när det är dags för sophämtning och slamtömning.

Undrar du var du kan hämta flis och halkgrus eller vill ha mer information om
halkbekämpning? Klicka här!

Tack för att du hjälper till!

Lämna in din mobil/surfplatta för återbruk
- Kungälvs kommun testar insamling av elektronik för återbruk

I samarbete med Stena Recycling kan Kungälvs kommun erbjuda säkert återbruk
av värdeelektronik. Syftet är att öka livslängden på elektronik som går att
använda och Kungälv är den första kommunen som testar säkerhetsskåpet på
återvinningscentralen.

På Munkegärde ÅVC kan du lämna in värdeelektronik, exempelvis mobiltelefoner,
datorer och surfplattor till ÅVC-personalen. Elektroniken låses in i
säkerhetsskåpet och hanteras på ett säkert sätt hela vägen. Lämnar du in din
elektronik till återbruk kan du vara trygg med att all typ av minnesmedia raderas
och att elektroniken anonymiseras.

Att minska konsumtionen av nyproducerade produkter och istället få befintliga
produkter att leva längre, är det bästa för klimatet. Elektronik som inte kan
återbrukas återvinns på samma behandlingsanläggning.

Läs mer här!

Visste du att...

Återvinning av 20 laptops ger en
besparing av CO2 med 75 kg?

MEN återbruk av 20 laptops ger
en besparing av CO2 med 5,6 ton!

Detta motsvarar uppvärmning av
6 villor i ett år eller 4 flygresor t/r
till Thailand.
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Återvinn skinkspad och stekfett
Stopp i avloppet är ingenting att önska sig till jul. Tänk på att fett i avloppet kan
orsaka stopp för dig och dina grannar.

Minimera - använd bara så mycket matfett eller
matolja du behöver.

Återanvänd - överblivet fett i stekpannan kan vara
en god grund till sås och du vet väl om att du kan
återanvända frityrolja?

Återvinn - torka ur stekpannan med papper och
släng i restavfallet, den vanliga soppåsen. Flytande
matolja kan du hälla i en flaska med skruvkork. Märk
flaskan ”matolja” och lämna in till din närmaste
återvinningscentral. Fettet återvinns till allt från tvål-
och tvättprodukter till biodrivmedel!

Klicka här om du vill läsa mer!

Gamla julgranar skyddar stranden längs Göta älv
Stränder längs Göta älv utsätts ofta för erosion och framför allt för erosion från
fartygsvågor. Erosionen kan i sin tur leda till skred längs älven. Sveriges
geotekniska institut (SIG) testar sedan 2021 olika naturanpassade erosionsskydd
för att minska effekten av erosion. Vid Rösbo testar SGI hur julgranar och en
stenrevel kan minska effekten från vågorna.

Kungälvs kommun bidrar med julgranar som samlas in på Munkegärde
återvinningscentral.

HAVET BÖRJAR HÄR!
Är du en av de modiga som vinterbadar eller
längtar du till sommarens första dopp? Skräp och
cigarettfimpar på gatan hamnar i havet, i ditt
badvatten!

Våra centrala dagvattenbrunnar leder nämligen
direkt ut i älven, sjöar och havet. Dagvatten är allt
regnvatten och smältvatten som rinner på våra
gator. Därför är det viktigt att vi slänger skräp i
papperskorgen. Så tack för att du är rädd om vårt
vatten!

Älska ditt vatten - det gör vi!

BYGG- OCH RIVNINGSAVFALL

Från 1 januari 2023 blir bygg- och rivningsavfall från hushåll kommunens ansvar.
Endast entreprenörer som kommunen godkänt får användas för att hantera bygg-
och rivningsavfall från privatpersoner (ej yrkesmässig verksamhet). Kommunen
har avtal med Remonis Sverige AB och beställning av container och liknande för
utsortering av bygg- och rivningsavfall sker via mail eller telefon till Remondis.

Om du anlitar hantverkare faller avfallet utanför kommunens ensamrätt och
hantverkaren ansvarar för att avfallet sorteras och tas omhand på lämpligt sätt.
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Har du mindre mängder bygg- och rivningsavfall kan du lämna detta på
kommunens återvinningscentraler. Du får lämna max 2 kbm avfall per besök.

Klicka här för att läsa mer!

Kontaktuppgifter Remondis

E-post: goteborg@remondis.se

Telefon: Kundservice 031-58 69 00

Öppettider: Mån-Fre 07:00-16:00

Behöver du hämta vatten?
– Nu har vi vattenkiosker i kommunen

Det finns fyra vattenkiosker för entreprenörer som
behöver stora mängder vatten till sin verksamhet.
Det kan exempelvis handla om sopmaskiner.
Vattenkioskerna är öppna för privatpersoner som
gratis kan hämta en mindre mängd vatten i egen
dunk. Kommunens brandposter får bara användas
av räddningstjänsten och kommunens egen VA-
enhet.

Här kan du läsa mer om vattenkioskerna!

SVINNSMART!

Minska matsvinnet genom att ta lite mindre åt
gången från julbordet.

Lita på dina sinnen - lukta, smaka och känn
istället för att slänga sånt som passerat bäst
före-datum.

Får du mat över? Det går faktiskt att frysa in
nästan allt. Eller varför inte laga en krämig pasta
eller pytt i panna på din överblivna julskinka?

Inget matavfall i bioplastpåsar!

Bioplastpåsar, plastpåsar av majsstärkelse och
liknande bryts ner mycket långsamt och i många
fall innehåller de även fossil plast och ska därför
inte användas till matavfallet. I värsta fall riskerar
behandlingsanläggningen gå sönder och plasten
kommer med i biogödslet ut på åkrarna.

Här kan du bland annat läsa mer om vad som kan
sorteras som matavfall och var du kan hämta nya
matavfallspåsar.

AVFALLSTIPPS I JULETID

❉ Julklappspapper sorteras som
pappersförpackningar på
återvinningsstationen eller i ditt miljörum.

❉ Julklappssnören sorteras som restavfall i
den vanliga soppåsen hemma.
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❉ Trasiga ljusslingor lämnas till
elektronikavfall på återvinningscentralen, i
Samlaren eller på miljöstationerna på
Marstrand.

❉ Kartonger och wellpapp sorteras som
pappersförpackningar på
återvinningsstationen eller i ditt miljörum.

❉ Sillburken läggs i behållaren för glas och
locket sorteras som metallförpackning på
återvinningsstationen eller i ditt miljörum.

KLIMATSMARTA JULKLAPPSTIPPS!

Ge bort en upplevelse! Kajakpaddling, ridning, yogaklass, massage,
kulturupplevelse eller evenemangsbiljett är några exempel.

Letar du efter en julklapp som är bra både för plånboken och miljön? Du
kan hitta roliga och unika julklappar i second-handbutiker.

God jul
&

Gott nytt
år!

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
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