SORTERAR DU DITT MATAVFALL?

INVASIVA VÄXTER

Det är mycket viktigt att endast matavfall och den bruna

Naturvårdsverket

papperspåsen slängs i matavfallskärlet. Hamnar en plastpåse i kärlet

rekommenderar förbränning

blir allt innehåll i kärlet odugligt för biologisk återvinning. Detta

som lämpligaste metod att

skapar merkostnader för behandling som i slutändan kommer att

hantera växter av invasiva

drabba taxekollektivet och även den enskilde med högre avgifter.

främmande arter för att

Miljönyttan minskar likväl då fordonsgas- och biogödselframställning

oskadliggöra dem och hindra

från ditt matavfall uteblir.

spridning av frön och
växtdelar. Exempel på växter

ATT TÄNKA PÅ INFÖR DITT BESÖK PÅ ÅVC
•

Avloppsrör av plast får vara max en meter långa då det blir
stopp i pannan om de är för långa.

•

Töm säckarna till brännbart, detta på grund av brandrisk.

•

Om det behövs truckhjälp är det bra att ringa innan så det

är Blomsterlupin, Jätteloka
och Jättebalsamin. Läs mer
om vilka växter det gäller på
Naturvårdsverkets hemsida.
Ni kan även ringa vår personal
på ÅVC:n på 0554-192 79.

finns tillgång till hjälp. OBS! Ej efter kl.16 på måndagar. Om
det är något som är väldigt tungt försök att få av det bredvid
container på marken så tar vi hand om det senare.
•

Plasta in asbesten så mycket som det går och märk den med
asbest innan den lämnas till Återvinningscentralen. Kontakta
personal vid lämnande.

•

•

ÄR DU FÖRETAGARE?
Just nu tar Kils
Avfallshantering fram taxan
för företagsabonnemang som
skall gälla under 2019. Tänker

Utfarten är ut genom bommen! Det är tung trafik bredvid

du besöka vår ÅVC som

vågen.

företag under 2019 skall du

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.

teckna abonnemang. Vi
arbetar för att kontakta alla
företag som besöker oss under
maj och juni månad. Det är
anmälningsplikt i våghuset på
ÅVC vid ankomst av

Har ni några tips på vad som kan förbättras på vår ÅVC så är ni

företagsbilar. Detta gäller även

välkomna att maila oss på: vagen@kils-avfallshantering.se

om du besöker oss som
privatperson. Mer info finns
på vår hemsida. Uppstår
frågor är du välkommen att
höra av dig.

Kontakt och mer information:
Du når oss enklast via kahab@kils-avfallshantering.se eller genom att ringa
kundtjänst 0554-191 22 må-fre kl. 08.00-16.00

SOPHÄMTNING
Tips för sopkärlet! Om du får problem med flugor eller mask under
varma perioder rekommenderar vi att du tvättar ur kärlet med några

ÖPPETTIDER
ÅTERVINNINGSCENTRALEN

droppar ättika i vattnet. Du kan även gnida insidan av locket på kärlet

Måndag kl 07.00-19:00

med ättika.

Tisdag - fredag kl 07.00-15.30

Tömningsschema finns på www.kils-avfallshantering.se

Lördag kl 09.00-14.00

Du kan även kontakta vår Kundtjänst på 0554-191 22 eller på

Vissa röda dagar och

kahab@kils-avfallshantering.se

helgdagar gäller andra
öppettider. Mer information
finns på www.kils-

FRITIDSHUS

avfallshantering.se

Fritidshusabonnemangens period är mellan 1/6 -30/9. Tömning sker
aktuella veckor enligt detta schema.

SEMESTERSTÄNGT
Semesterstängd kundtjänst:

KUNDNÖJDHET

Vecka 24, 28-31

Under våren 2019 har vi gjort

Har du frågor?

en ny kundundersökning på
Kils Avfallshantering AB

Sophämtning:
Suez, 054-85 27 90
Slamtömning:

med mycket bra betyg.

Oljeservice Olsäter AB,

Vi tackar er kunder för detta betyg!

0552-310 77
Vatten/avlopp:
Kils kommun, 0554-191 00

KOMMUNALT VATTEN/AVLOPP
Det är viktigt att du rapporterar in avläsningen av din vattenmätare
(kallvatten) om du ännu inte gjort det för 2019. Avläsningen ligger till
grund för att du ska bli rätt fakturerad.
Du är välkommen att ringa vår kundtjänst 0554-191 22 och lämna
avläsningen eller maila oss på kahab@kils-avfallshantering.se

Kontakt och mer information:
Du når oss enklast via kahab@kils-avfallshantering.se eller genom att ringa
kundtjänst 0554-191 22 må-fre kl. 08.00-16.00

Trevlig sommar!

