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i samarbete med

    Vad får jag lämna som grovavfall?
• Möbler
• Cyklar
• Barnvagnar
• Spegelglas och porslin
• Gräsklippare (tömd på olja och bensin)
• Stora leksaker
• Badkar, wc och handfat
• Skottkärra, hammock och dylikt
• Små mängder avfall från underhåll och  

renovering i bostaden
• Däck, med eller utan fälg

Grovavfall är sådant skrymmande avfall från hushåll som 
inte ryms, eller av andra skäl inte kan läggas, i behållare 
för hushållsavfall.

    Vad får jag inte lämna som grovavfall?
• Sopsäckar med avfall (kommer lämnas kvar)
• Farligt avfall (exempelvis färg, lösningsmedel 

och bekämpningsmedel)
• El-avfall (exempelvis glödlampor, elapparater, 

datautrustning, radio, TV och video)
• Kyl- och frysmöbler, spis och diskmaskin
• Trädgårdsavfall
• Förpackningar av glas, plast, papper eller metall
• Tidningar, reklamblad och dylikt
• Batterier
• Bygg- och rivningsavfall
• Villapanna
• Tyger, täcken och kläder

Allt ovanstående kan lämnas vid återvinningscentralen i 
respektive kommun. Tidningar, förpackningar och i vissa fall 
batterier kan lämnas vid en återvinningsstation.

Vill du lämna fler än sex kollin?
Nu kan du beställa hämtning av dessa 

mot en avgift!

Hämtning av grovavfall – småhus och fritidshus

Vi erbjuder möjlighet att beställa hämtning av  
grovavfall två gånger per år – vår och höst.
För beställning, se baksidan av detta blad.
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Område: Flens tätort 
Flens ytterområde 
Flens ytterområde

Katrineholms tätort
Katrineholms ytterområde
Katrineholms ytterområde

Vingåkers tätort 
Vingåkers ytterområde 
Vingåkers ytterområde

Kundnummer: Kundnamn: Vid hämtning av fler än sex kollin,
ange antal extra kollin du vill ha hämtat.

Antal extra kollin:

OBS! Avgift tillkommer för det antal som 
överstiger sex kollin enligt gällande taxa.

Anläggningsnummer: Ort:

Hämtningsadress: Telefon:

Viktig information om beställning
Du väljer själv om du önskar att beställa hämtning av grovavfall, inga beställningar registreras automatiskt.
Du beställer lättast genom formuläret på sormlandvatten.se eller via e-post till kundservice@sormlandvatten.se.
Glöm inte att ange alla uppgifter enligt nedan. Hämtning av grovavfall bestående av sex kollin kostar inget extra utan 
ingår i renhållningsavgiften.

Hur går det till?
Varje hushåll får lämna sex kollin (inte sopsäckar med avfall) exempelvis cyklar och mindre möbler med en maxvikt om 
25 kg styck som ska kunna lyftas av en person. Vill du lämna fler än sex kollin kan du beställa hämtning av dessa mot 
en avgift, enligt nu gällande taxa. Taxan finns på vår hemsida www.sormlandvatten.se.

Avfallet ska märkas med fastighetens adress skriven på en skylt av kartong eller liknande så vår entreprenör kan 
pricka av mot din beställning. Grovavfallet ska vara utställt vid farbar väg för lastbil eller lämplig hämtplats, till exempel 
vid hushållsavfallskärlet, senast klockan 06.00 på måndagen aktuell hämtningsvecka.

Beställning, utställning och hämtning våren 2022 – när då?

Vid beställning behöver du uppge:

Vår entreprenör Ragn-Sells har hela hämtningsveckan på sig att utföra sitt uppdrag.

Flens kommun Katrineholms kommun Vingåkers kommun
Tätort Ytterområde Tätort Ytterområde Tätort Ytterområde

Norr, 
nordost och 
nordväst 
om Flen:

Söder,
väster och
öster
om Flen:

Norr och
öster om
Katrineholm:

Väster,
söder och 
sydost om
Katrineholm:

Norr och
öster om
Vingåker:

Väster,
söder och
sydväst om 
Vingåker:

Altnäs 
Dunker
Fornbo
Fållökna
Hälleforsnäs
Malmköping
Malmsjöberg
Mellösa
Orrhammar
Yxtaholm

Bettna
Forssa
Skebokvarn
Sparreholm
Vadsbro
Årdala

Bie
Fjellskäfte
Floda
Forssjö
Julita
Lerbo
Sköldinge
Strängstorp
Valdemarsön
Valla

Björkvik
Djulö
Djupvik
Forsa
Glindran
Hulta
Stenta
Strångsjö
Toltorp
Ändebol

Baggetorp
Båsenberga
Läppe
Marmorbyn
Viala
Ålsätter
Österåker

Billsbro
Högsjö
Lyttersta
Marsjö
Vad

Beställning senast
Fredag 8 april Fredag 20 maj Fredag 13 maj Fredag 8 april Fredag 29 april Fredag 6 maj Fredag 8 april Fredag 22 april Torsdag 14 april

Grovavfallet utställt senast måndag klockan 06.00
Måndag 18 april Måndag 30 maj Måndag 23 maj Måndag 18 april Måndag 9 maj Måndag 16 maj Måndag 18 april Måndag 2 maj Måndag 25 april

v.16 v.22 v.21 v.16 v.19 v.20 v.16 v.18 v.17

Din beställning måste vara oss tillhanda senast 10 dagar innan hämtningen ska utföras. Se tabell nedan. 

För att avboka en beställd ”hämtning av grovavfall” måste du kontakta kundservice på telefon 0150-800 100 
senast onsdagen veckan innan hämtning för att undvika bomkörningskostnad på 550 kr.


