Nytt skyltsystem på din
återvinningscentral

Avvikande öppettider kring jul, nyår
och trettonhelgen

De nya skyltarna ska göra det ännu enklare för alla
att sortera rätt, med målet att öka återvinningen.

Datum
24 december
25 december
26 december
31 december
1 januari
5 januari
6 januari

Isolering

Böcker

Kakel och klinker

Tidningar

Trä

Metall

Gips

Asbest

Däck med fälg

Tryckimpregnerat trä

ÅVC*
stängt
stängt		
stängt		
stängt		
stängt		
7-16
stängt		

Kundservice
stängt
stängt
stängt
stängt
stängt
9-12.30
stängt

* Återvinningscentralerna
Vattnet till din fastighet behöver stängas
av 11/1 kl.15.00 p.g.a vattenläcka.
Häll upp vatten....

Driftmeddelanden via SMS?
Du registrerar enkelt ditt mobilnummer
på sormlandvatten.se

Däck utan fälg

Miljöstation

Vitvaror

Energiåtervinning

När hämtas hushållsavfallet under
jul, nyår och trettonhelgen?

Kyl och frys

Stoppade möbler

Hämtningsdagarna kan förändras. Se vår hemsida
för aktuell information. Kom ihåg att ställa fram kärlet
senast klockan 06.00 aktuell hämtningsdag.

Elavfall

Wellpapp
Vi finns på Facebook, Instagram och LinkedIn!

Ris och grenar

Hej!
Bra att veta inför
vintern 2021/2022
kommer här...

Kartan över din återvinningscentral
hittar du på sormlandvatten.se

Spartips

2

#

Ett fyllt badkar rymmer
ungefär 150 liter vatten
medan en dusch på 3 minuter
bara drar i snitt 36 liter vatten.
Ta en dusch!

Trädgårdsavfall

Sörmland Vatten och Avfall AB
Vingåkersvägen 18, 641 36 Katrineholm
Telefon: 0150 800 100

kundservice@sormlandvatten.se
www.sormlandvatten.se

Kranvatten är vårt
viktigaste livsmedel

Tack för att du
skottar och sandar
vid ditt kärl!
Underlätta vid hämtning av
hushållsavfallet
För att vår entreprenör ska kunna hämta ditt hushållsavfall som vanligt är det viktigt att tänka på följande:
•
•
•
•
•

Töms din slamanläggning under vintern är det extra
viktigt att tänka på några saker:

•

Töm säcken när du besöker ÅVC

Gäller kunder med helårsabonnemang.

”Töm säcken” betyder att det som tidigare slängts i
förslutna säckar och/eller kartonger ska sorteras ut
så det kan återbrukas eller materialåtervinnas på
rätt sätt. Säcken och kartongen kan sedan
användas igen eller lämnas i rätt container för
återvinning. Det som blir kvar i containern för
Energiåtervinning (tidigare benämnd brännbart)
ska endast vara saker som inte ska eller inte kan
återbrukas eller materialåtervinnas. Exempel är
madrasser, gummi och plastleksaker.

Period
Jan-feb
Mars-april
Maj-juni
Juli-aug
Sept-okt
Nov-dec

Flen
28 feb
30 april
30 juni
31 aug
31 okt
31 dec

Katrineholm
15 april
15 juni
15 aug
15 okt
15 dec
15 feb

Vingåker
28 feb
30 april
30 juni
31 aug
31 okt
31 dec

Glöm inte att sortera
Jag vill bara påminna om vikten
av att sortera ut ditt matavfall.
Det återvinns och blir till biogas!

Ställ kärlet vid tomtgräns senast klockan 06.00
aktuell hämtningsdag.
Vänd kärlets handtag mot vägen.
Ta bort snö från kärlets lock.
Skotta och halkbekämpa hela
vägen fram samt runt kärlet.
Skotta bort snövallar efter
snöplogning.

Slamtömning vintertid

•
•
•

Förfallodagar fakturor 2022

Märk ut platsen för slamanläggningen.
Skotta fram till och runt slamanläggningens lock.
Vägen fram till fastigheten ska vara plogad,
skottad och halkbekämpad.
Hämtningsfordonen är betydligt längre, bredare
och tyngre än en vanlig personbil.

Spartips #3
En halvfylld tvättmaskin
använder lika mycket vatten
som en helt fylld.
Tvätta smart!

Med e-faktura får du dina
fakturor direkt till din
internetbank.
Enkelt
Alla uppgifter på fakturan är förifyllda

Automatisk betalning
Kranvatten är vårt
viktigaste livsmedel

Möjlighet att betala e-fakturan per automatik

Mobilitet

Betala dina e-fakturor var du än befinner dig

Miljövänligt
Minskad pappersanvändning
Fler spartips når du via hashtaggen
#sörmlandvattensspartips

Du ansöker om e-faktura
hos din internetbank.

