Nyhetsbrev nummer 1-2018
Från och med 1 april 2018 byter Kils kommun entreprenör till Suez (Karlstad) för
hämtning/tömning av hushållsavfall och det gäller kärlen för både mat- och brännbart.
Om du har frågor på ditt abonnemang är du välkommen att ringa 0554-191 22
(kundtjänst) Kils Avfallshantering AB.
Kärlen skall placeras med öppningen av locket ut mot gatan/vägen. Ställ alltid ut kärlet
kvällen innan ordinarie tömningsdag för att säkerställa att kärlen blir tömda.

Beröm till Kils kommuns innevånare!
Tack för att ni lämnat kläder, husgeråd, leksaker mm till Myrornas insamling 2017 med
totalt 25 597kg.

OBS! Mer information finns på baksidan av detta blad.

Kils Avfallshantering AB www.kilsavfallshantering.se kahab@kilsavfallshantering.se

Kundtjänst renhållning
0554-19 122

Anstånd, påminnelser eller inkasso
0554-19 122
Besöksadress Värmevägen 5

Kils kommun
0554-19 100

Ragn-Sells
010-723 40 00

Kils återvinningscentral
0554-19 279
Värmevägen 7

ÖPPETTIDER ÅTERVINNINGSCENTRALEN
ORDINARIE ÖPPETTIDER

Vardagar 07.00-15.30, lördagar 09.00-14.00, söndagar stängt
EXTRA ÖPPETTIDER

Måndagar 07.00-19.00 (gäller 1 april – 30 september)
HELGER OCH HELGDAGAR

Återvinningscentralen är stängd på söndagar, helgdagar samt påskafton, pingstafton,
midsommarafton, julafton och nyårsafton, men öppen enligt ordinarie öppettider på
skärtorsdag och valborgsmässoafton (om inte är söndag).
KONTAKTA ÅTERVINNINGSCENTRALEN

Vid frågor gällande öppettider och sortering av avfall är du välkommen att ringa
0554-192 79. Du kan även besöka vår hemsida www.kils-avfallshantering.se
OBS! Tänk på att arbetsfordon finns och är i rörelse på anläggningens
öppettider.

Viktig information/förbättring:
Tidning- och förpackningsinsamlingens containrar för återvinning av tidningar, papper-,
plast-, glas och metallförpackningar är flyttade från återvinningscentralens område ut till
Volymvägen som är tillgängligt hela dygnet för kommunens innevånare.

AUTOGIRO OCH E-FAKTURA
Nu kan du betala dina fakturor på vatten/avlopp, sophämtning och slam via autogiro och
e-faktura. Välkommen att kontakta vår kundtjänst för blankett om autogiro 0554-191 22
eller maila kahab@kils-avfallshantering.se E-faktura beställer du via din Internetbank.

KOMMUNALT VATTEN/AVLOPP
Viktigt att rapportera in avläsningen av din vattenmätare (kallvatten) för 2018.
Avläsningen ligger till grund för att du ska bli rätt fakturerad.
Du är välkommen att ringa vår kundtjänst 0554-191 22 och lämna avläst ställning eller
maila oss.
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