VI BYGGER UT OCH MODERNISERAR
ÅTERVINNINGCENTRALEN I KIL
Har du tänkt att besöka oss på återvinningscentralen? Du är

SCHEMA FÖR
SOPHÄMTNING 2021

välkommen, men var beredd på att det kan vara lite rörigt här ett tag

Eftersom det här året slutar

då vi bygger om. När vi inviger till våren kommer du att mötas av en

med en udda vecka (53)

modern digitaliserad anläggning, med betydligt större

kommer det att blir två udda

sorteringsmöjligheter. Slänga svart sopsäck med diverse innehåll

veckor på rad (vecka 53 och

finns det inte längre möjlighet till samt att containrar för brännbart

vecka 1). Det innebär att det

avfall försvinner. Hur skall detta gå till?

blir en omflyttning i

Följ löpande info på www.kil.se och www.kil.se/kahab samt
Instagram och Facebook.

tömningsschemat under 2021:
Du som har haft tömning
under udda veckor under
2020 får tömning jämna

SOPTÖMNING UNDER JUL- OCH NYÅRSVECKORNA

veckor under 2021.

På grund av helgerna kommer det att ske ändringar i hämtningen av

Du som har haft tömning

avfall under jul- och nyårsveckan.

under jämna veckor under

Du som har tömning v. 52 - ställ ut ditt kärl söndag den 20 december
Du som har tömning v. 53 - ställ ut ditt kärl på söndag den 27
december
Låt kärlet stå framme tills det blivit tömt!

FÖRÄNDRADE ÖPPETTIDER UNDER JUL OCH NYÅR
PÅ ÅTERVINNINGSCENTRALEN
24/12 – 26/12 stängt
31/12 – 1/1 stängt
6/1 stängt
Övriga dagar håller vi öppet som vanligt.
Vid frågor om sortering av avfall är du välkommen att ringa
0554-19279. Mer information finns på www.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

2020 får tömning udda veckor
under 2021.
Nytt tömningsschema hittar
du på på Kil.se/Kahab under
december månad

ÅTERBRUKET
Mellan 2020-12-21 och
2021-01-07 tar inte Återbruket
emot varor i containern på
Återvinningscentralen på
Lersätter. För frågor kontakta
Återbruket, kil.se/aterbruket

SJÄLVAVLÄSNINGSKORT FÖR KOMMUNALT VATTEN/AVLOPP
Du som har kommunalt vatten/avlopp får ett självavläsningskort per
brev utskickat under början av året för att du ska läsa av din
vattenmätare. Rapportera in avläsningen enligt anvisningarna på
självavläsningskortet. Det är viktigt att lämna avläsning varje år för
att du ska bli rätt fakturerad.

TAXA FÖR VATTEN OCH AVLOPP
Va-taxan höjs 1/1-21 enligt konsumentprisindex om 0,837 %. Taxan
för slamtömning höjs den 1/1-21 med 7,5 % efter beslut i
kommunfullmäktige.

SORTERA JULENS AVFALL
Julklappspapper och kartong sorteras som pappersförpackningar.
Presentsnören lägger du i dina hushållssopor.
Äkta julgranar slänger du vid skylten för ris på återvinningscentralen.
Plastgranar ska slängas i metallskrot eftersom stammen är av metall.
El-artiklar lägger du i hemelektronik på återvinningscentralen.
Wellpapp ska slängas i containern för wellpapp och inte i brännbart.

UNDVIK FASTFRUSET MATAVFALL
Stäng igen påsen ordentligt så att matavfallet inte ramlar ut i kärlet
och fryser fast.
Förvara alltid påsen i påshållaren, då kan luft cirkulera runt påsen
vilket hjälper till att hålla den torr.
Lägg lite hushållspapper i botten av påsen och blanda matavfallet
med använt hushållspapper.
Torrskala grönsaker direkt ner i påsen och låt blött matavfall rinna av
i diskhon eller i ett durkslag.

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

