NYHETSBREV MARS 2017

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.

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 istället något som
in te p asserk
du skulle ha användning
öm
av - saker från Återbruket tar du kostnadsfritt
Alltid fria
med dig hem!
besök!

Ny hämtningsdag


Måndag 10 april

Torsdag 13 april (skärtorsdag)



Hämtas som vanligt

Fredag 14 april (långfredag)



Tisdag 11 april

Måndag 17 april (annandag påsk)



Tisdag 18 april

Måndag 1 maj



Tisdag 2 maj

Torsdag 25 maj (kristi himmelfärdsdag)



Hämtas som vanligt

Fredag 26 maj



Hämtas som vanligt

Tisdag 6 juni (Sveriges nationaldag)



Måndag 5 juni

Ordinarie öppettider ÅVC

Vad får jag spola ned i avloppet? » lillaedet.se/avlopp
Tänk på att inte spola ned föremål i avloppet som kan fastna i pumpstationer
och reningsgaller på väg till avloppsreningsverken och som kan ställa till stora
problem och stopp. Tänk dessutom på att det du häller i avloppet påverkar vår
miljö, allt renas inte i avloppsreningsverket och vissa ämnen följer med det renade vattnet ut i vår natur. Detta gäller även enskilda avlopp.

Snus: vanligaste fulspolningen
I Sverige spolas det varje dag ner cirka 4 miljoner
snusprillor eller påssnus. Det blir drygt 1 100 ton
snus per år (motsvarar 100 normalstora lastbilslass) som blir en helt onödig påfrestning på avloppsreningsverken. De är heller inte byggda för att ta hand om farliga ämnen som
till exempel kadmium från snus. Kadmium riskerar därför att till slut hamna
i naturen. Släng därför alltid snus bland det förbränningsbara avfallet!

Vad får jag spola ned?
Det som passerat kroppen 
Toapapper 
Bad-, dusch-, tvätt- och diskvatten 

X

Exempel på vad du inte får spola ned
Hushållspapper och näsdukar 
Servetter och våtservetter 
Tops och bomullstussar 
Fimpar och snus 
gs i husSlän
o
hållsavfall
Kattsand 
Bindor och tamponger 
o o

Lämnas på åvc

Miljöfarliga ämnen som 
målarfärg och lacknafta 

Lämnas till
ditt apotek

ÅVC

et «

Tisdag 11 april

»G

Ordinarie hämtningsdag

l

 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.

ort

Avvikande hämtningsdagar » lillaedet.se/avfall

Läkemedel 

Måndag - torsdag

kl. 13-18

Fredag

Stängt

Lördag

kl. 8-14

Söndag

Stängt

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

Avvikande öppettider ÅVC
Torsdag 13 april (skärtorsdag)

kl. 13-16

Fredag 14 april (långfredag)

stängt

Lördag 15 april (påskafton)

stängt

Söndag 16 april (påskdagen)

stängt

Måndag 17 april (annandag påsk)

stängt

Måndag 1 maj

stängt

Onsdag 24 maj

kl. 13-16

Torsdag 25 maj

stängt

Fredag 26 maj

stängt

Lördag 27 maj

kl. 8-14

Lördag 3 juni (pingsafton)

stängt

Måndag 5 juni

kl. 13-16

Tisdag 6 juni

stängt

(Kristi himmelsfärdsdag)

Mer information
och nyheter på
» lillaedet.se

