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Inför jul, nyår och trettonhelgen » lillaedet.se
Vid storhelger och röda dagar skiljer sig kommunens tider och rutiner från det vanliga. Nedan hittar du öppettider för återvinningscentralen samt avvikande hämtningsdagar för hushållsavfall vid jul, nyår och trettonhelgen.

Öppettider återvinningscentralen » lillaedet.se/åvc
Nyår

Jul

Hämtningsdagar hushållsavfall
Ordinarie hämtningsdag

Avvikande hämtningsdag

Fredag 22 december

kl. 13-18

Lördag 30 december

kl. 8-14

Måndag 25 december

Tisdag 26 december

Lördag 23 december

kl. 8-14

Söndag 31 december

stängt

Tisdag 26 december

Hämtas som vanligt

Söndag 24 december

stängt

Måndag 1 januari

stängt

Måndag 1 januari

Tisdag 2 januari

Måndag 25 december

stängt

Trettonhelgen

Tisdag 26 december

stängt

Fredag 5 januari

kl. 13-18

Onsdag 27 december

kl. 13-18

Lördag 6 januari

stängt

Sedan 1 oktober har ÅVC öppet fredagar istället för måndagar.
ÅVC har stängt söndagar, måndagar, röda dagar samt påskafton,
pingstafton, midsommarafton, julafton och nyårsafton. Läs mer
på lillaedet.se/åvc.

För att tömning av ditt avfallskärl ska ske måste
kärlet vara placerat vid hämtstället senast kl. 6
på hämtningsdagen med kärlets handtag och
hjul vända utåt gatan.
Vintertid är det viktigt att
kärlet inte blockeras av snövallar och att det är halkbekämpat fram till kärlet.

Vad får jag spola ned i avloppet? » lillaedet.se/avlopp

 När julgranen firat klart...

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.

Tänk på att uttjänta julgranar inte
ska slängas bland hushållsavfallet.
Välkommen till återvinningscentralen
i Göta med din gran!

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

 Återbruket
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 du skulle ha användning av saker från Återbruket tar du kostnadsfritt med dig hem!

Läkemedel 

Farligt avfall och matfett på återvinningscentralen
När du lämnar farligt avfall och matfett på återvinningscentralen - tänk på att
ställa det på uppmärkt plats. Personalen hjälper dig gärna om du inte hittar!

Mer information
och nyheter på
» lillaedet.se

