BRA JOBBAT KILSBOR!
Tack alla Kilsbor som hörsammat vår nya avfallstaxa och sorterar ut matavfallet på rätt sätt. Nedan ser ni
resultatet. Det finns lite kvar att fila på, men skillnaden är som synes dramatisk. Tack än en gång för att ni
hörsammat uppmaningen och bidrar till att sänka kostnaden för behandling av matavfall.

Utsorterat ”matavfall” hösten 2017 respektive 14 maj 2020.

SOPHÄMTNING
Tips för sopkärlet! Om du får problem med flugor eller larver under varma perioder rekommenderar vi att du
tvättar ur kärlet med några droppar ättika i vattnet. Du kan även gnida insidan av locket på kärlet med ättika.
Om ditt matavfallskärl luktar illa eller är smutsigt invändigt så är det du som abonnent som ansvarar för
rengöring/tvätt. Rengöring av kärl ingår inte i taxan, då det av förståeliga kärl skulle orsaka höga kostnader
och därmed ett mera kostsamt abonnemang.
Från och med i år sker tömning varannan vecka på matavfallet även under sommaren. Extratömning kan
beställas för 150 kronor per tömning.

ATT TÄNKA PÅ INFÖR DITT BESÖK PÅ ÅVC
•

Nu har vi öppnat upp den nya avlastningsplatsen, Gärdet. Här ska du bland annat slänga kompost
(till exempel löv, gräs, blomjord) tegel, sten, betong, grus, sand, jord, lera, kyld aska och ris.

•

På ÅVC ska säckarna till brännbart tömmas, detta på grund av brandrisk. (Detta gäller inte säckar
med invasiva växter, se information nedan.)

•

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.
Har ni några tips på vad som kan förbättras på vår ÅVC så är ni välkomna att maila oss på:
vagen@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. 08.00-14.30

INVASIVA VÄXTER
Naturvårdsverket rekommenderar förbränning som lämpligaste metod att hantera växter av invasiva
främmande arter för att oskadliggöra dem och hindra spridning av frön och växtdelar. Dessa ska läggas i
tillslutna påsar och slängas i containern för brännbart på Återvinningscentralen. Exempel på invasiva växter
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 för mer information.

ÄR DU FÖRETAGARE?
Tänker du besöka vår ÅVC som företag under 2020 skall du teckna abonnemang. Det är anmälningsplikt i
våghuset på ÅVC vid ankomst av företagsbilar. Detta gäller även om du besöker oss i företagsbil som
privatperson. Mer info finns på vår hemsida. Uppstår frågor är du välkommen att höra av dig på 0554-191 22
eller 0554-192 79.

NÄR HÄMTAS DITT AVFALL?
Tömningsschemat är uppdaterat och finns nu på www.kils-avfallshantering.se
Du kan även kontakta vår Kundtjänst på 0554-191 22 eller på kahab@kils-avfallshantering.se

FRITIDSHUS
Fritidshusabonnemangens period är mellan 1/6 -30/9. Tömning sker aktuella veckor enligt detta schema.
Under vecka 41 sker en sluttömning för samtliga fritidshus. Ha kärlen utställda tills de är tömda.

ÖPPETTIDER ÅTERVINNINGSCENTRALEN
Måndag kl. 07.00-19:00
Tisdag - fredag kl. 07.00-15.30
Lördag kl. 09.00-14.00
Vissa röda dagar och helgdagar gäller andra öppettider.
Mer information finns på www.kils-avfallshantering.se

SEMESTERSTÄNGT
Kundtjänsten har semesterstängt vecka 29-32. Har du frågor?
Återvinningscentralen, frågor om sortering på ÅVC,
öppettider etc: 0554-192 79
Sophämtning: Suez, 054-85 27 90
Slamtömning: Oljeservice Olsäter AB, 0552-310 77
Vatten/avlopp: Kils kommun, 0554-191 00
Trevlig sommar!
Kontakt och mer information:
Du når oss enklast via kahab@kils-avfallshantering.se eller genom att ringa
kundtjänst 0554-191 22 må-fre kl. 08.00-14.30

