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Kundtjänst, tekniska avdelningen

VA & AVFALL

tekniska@lillaedet.se, 0520-65 97 00
Telefontid: Måndag: kl. 9-12 och kl. 13-16
Tisdag-torsdag: kl. 9-12.

Avvikande hämtningsdagar » lillaedet.se/avfall

 Återvinningscentralen

Vid helgdagar skiljer sig hämtningsdagarna för hushållsavfall
från det vanliga. Kom ihåg att ställa ut kärlet i god tid och att
låta det stå ute tills det blivit tömt.
Måndag 5 juni

Fredag 23 juni (midsommarafton)



Måndag 26 juni

Måndag 26 juni



Tisdag 27 juni

Tisdag 6 juni, kl. 10-14, Ströms Slottspark
Läs mer på » lillaedet.se/miljodag

ÅVC

et «



ort

Tisdag 6 juni (Sveriges nationaldag)

l

Ny hämtningsdag

»G

Ordinarie hämtningsdag

Välkommen till Återvinningscentralen,
ÅVC, i Göta! Missa inte att du kan lämna
hela och fungerande saker som du själv
inte har nytta av längre till Återbruket på
ÅVC. Kanske hittar du istälin te p asserk
let något som du skulle
öm
ha användning av saker från Återbruket
Alltid fria
tar du kostnadsfritt
besök!
med dig hem!

Ordinarie öppettider ÅVC
Måndag - torsdag

kl. 13-18

Lätt och rätt med använt fett

Fredag

Stängt

Fett i avloppet är ett miljöproblem. Det stelnar och
orsakar stopp, både under din diskbänk och i avloppsnätet. Återvinn ditt matfett istället för att hälla
ut det. Häll alltid överblivet matfett i en PET-flaska
och lämna till återvinningscentralen. Till matfett
räknas smör, mat- och frityroljor. Det insamlade
fetter återanvänds i produkter som tvål, stearinljus och tvättmedel.

Lördag

kl. 8-14

Söndag

Stängt

STOPP!

Vid mindre mängd matolja och fett (till exempel vid stekning)
Torka ur stekpannor med hushållspapper innan du
diskar dem. Du kan också använda fett som blir över,
till exempel genom att göra sås av steksky eller dressing av olja från soltorkade tomater på burk. Det fett
som blir över häller du i en PET-flaska och lämnar in
till återvinningscentralen
Vid större mängder matolja och fett (till exempel vid fritering)
När du använder mycket fett i din matlagning, som
vid fritering - häll över det använda fettet i en PETflaska och lämna in flaskan på återvinningscentralen.

ÅVC är stängd fredagar. söndagar. aftnar och röda dagar. Vardag före aftnar
och röd dag stänger ÅVC kl. 16.

Avvikande öppettider ÅVC
Lördag 3 juni (Pingstafton)

stängt

Måndag 5 juni

kl. 13-16

Tisdag 6 juni (Sveriges nationaldag)

stängt

Torsdag 22 juni

kl. 13-16

Fredag 23 juni (Midsommarafton)

stängt

Lördag 24 juni (Midsommardagen)

stängt

Trevlig sommar!
önskar tekniska avdelningen

På miljö- och familjedagen 6 juni i Ströms slottspark kan du hämta din egen miljötratt som underlättar
när du ska hälla över din överbliva matolja en PET-flaska. Välkommen!

Pappersinsamling
I Lilla Edets kommun är det idrottsföreningar som
samlar in papper och tidningar. Aktuella uppsamlingsplatser, datum och tider hittar du på

» lillaedet.se/pappersinsamling

Mer information
och nyheter på
» lillaedet.se

