Nyhetsbrev juni 2018

Kundtjänst, tekniska avdelningen

VA & avfall

Avvikande hämtningsdagar » lillaedet.se/avfall
Vid helgdagar kan hämtningsdagarna för hushållsavfall
skilja sig från det vanliga. Kom ihåg att ställa ut kärlet i
god tid och att låta det stå ute tills det blivit tömt.
Ordinarie hämtningsdag

Ny hämtningsdag
Hämtas som vanligt

Torsdag 21 juni



Hämtas som vanligt

Fredag 22 juni (midsommarafton)



Torsdag 21 juni

Dags för Miljö- och familjedagen! » lillaedet.se/miljödagen
Miljö- och familjedagen har de senaste åren blivit ett uppskattat och välbesökt evenemang på nationaldagen i Lilla Edets kommun. Även i år fyller
vi Ströms slottspark med aktiviteter och utställare med ett stort fokus på
miljö och hållbar utveckling. Under dagen kan besökare ta del av ett stort
utbud av aktiviteter och scenframträdanden!

Du som har ett avfallsabonnemang i
kommunen har 24 avgiftsfria besök
på ÅVC per år. Därefter kostar varje
besök 200 kr. Tänk på
in te p asserk
öm
att du behöver ha
med dig ditt passer24 avgiftsfria
kort för att komma
besök/år
in på området.

Ordinarie öppettider ÅVC
Tisdag-fredag
Lördag

Tisdag 5 juni

Torsdag 21 juni

På en återvinningsstation lämnar du förpackningar av glas, plast, metall och
papper. Dessuom kommer du nu att kunna lämna tidningar, men du kan även
fortsättningsvis lämna dina tidningar till föreningslivet om du önskar. Det är
Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI, som ansvarar för återvinningsstationerna.
Till hösten sker en del förändringar på återvinningsstationerna i kommunen.
Stationerna ska få bättre utformning med nya och större behållare som alla
dessutom har en lägre höjd för att det ska bli enklare för dig att slänga ditt
avfall. FTI har också beslutat att några stationer ska flyttas (se nedan), en tillkommer på Berg Östra och två stycken, Västerlanda korsväg och Prässebo, ska
avvecklas. Orsaken till avvecklingen är att stationerna inte används i tillräcklig
utsträckning, enligt FTI.
Lilla Edet
ÅVS utanför Ica Boström avvecklas och ersätts av en
ny station vid Skillnadsgatan på grund av platsbrist.
Ström
ÅVS flyttar från stallet till andra sidan Kungälvsvägen,
vid Egnahemsvägen.
Berg Östra
Ny ÅVS planeras i Berg Östra vid Kungälvsvägen

Västerlanda korsväg
ÅVS kommer att avvecklas

kl. 13-18
stängt
kl. 13-16
stängt

Lördag 23 juni

stängt

(midsommardagen)

Dags att klippa häcken?
Tänk på att buskar, häckar och
träd kan skymma sikten vid gator
och korsningar - se till att de aldrig
växer till en trafikfara! Enligt planoch bygglagen har fastighetsägare
skyldighet att hålla efter växtlighet som kan påverka trafiken och
skymma sikt. I en korsning får
häckarna exempelvis vara max 80
centimeter över gatans nivå.
Du kan läsa riktlinjerna på

» lillaedet.se/buskage

Prässebo
ÅVS kommer att avvecklas
Övriga stationer har samma plats som tidigare. Du hittar
en komplett lista över alla återvinningsstationer på
» lillaedet.se/åvs

kl. 8-14

Fredag 22 juni
(midsommarafton)

Förändringar på återvinningsstationerna till hösten » lillaedet.se/åvs

kl. 13-18

Avvikande öppettider ÅVC
Onsdag 6 juni

Vi ses onsdag 6 juni, kl. 10-14
i Ströms slottspark!

ÅVC

et «



24 avgiftsfria besök per år

ort

Onsdag 6 juni (Sveriges nationaldag)

Återvinningscentralen

l

Telefontid: Måndag: kl. 9-12 och kl. 13-16
Tisdag-torsdag: kl. 9-12.

»G

tekniska@lillaedet.se, 0520-65 97 00

Mer information
och nyheter på
» lillaedet.se

