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Hämtning av hushållsavfall
Hämtning av hushållsavfall sker som tidigare. Vid eventuella
ändringar kommer vår renhållningsentreprenör att
lämna meddelande till de fastighetsägare som berörs.

Hämtning av grovavfall
Hämtningen av grovavfall är indelat på två distrikt:
Västra sidan av E22 samt Gryts tätort. Hämtning sker under v 7 och 41.
Östra sidan av E22 utom Gryts tätort. Hämtning sker under v 8 och 42.
Gryts tätort = Alla fastigheter som ligger utmed väg 212 (Grytsvägen) efter avfarten mot Breviksnäs. Alla
fastigheter runt kyrkan, affären och skolan. Alla fastigheter ner mot Gryts brygga. Alla fastigheter inom
Snäckevarpsområdet. Alla fastigheter mot och på Ekön samt alla fastigheter mot och på Fyrudden.
Du som fastighetsägare beställer hämtningen via vår kundtjänst i så god tid som möjligt, dock senast
fredagen veckan innan hämtningsveckan. Beställningen görs genom att fylla i beställningsformulär på vår
hemsida www.valdemarsvik.se (Vatten, avfall & miljö – Avfall – Grovavfall – Beställning hämtning av
grovavfall) eller ringa 020-23 30 22. Du ska ange namn, adress, fastighetsbeteckning, telefonnummer och
vad som ska hämtas.
Grovavfallet ska vara framställt vid sopbilens ordinarie uppställningsplats vid din fastighet senast kl 07.00
måndag i hämtningsveckan.
Till grovavfall räknas:

Till grovavfall räknas inte:

Kasserade möbler
Barnvagnar, cyklar, sparkar,
Skidor
Trädgårdsmöbler
Hushållsmaskiner, hushållsporslin

Byggavfall, värmepannor
Radiatorer, rör, takrännor
Stängsel, Trädgårdsavfall
Bildelar
Farligt avfall

Den mängd som får ställas ut är relaterad till antal och storlek på sopkärlen i fastigheten:
Sophämtning 1 ggr/v
12 kolli/190 l kärl
23 kolli/370 l kärl
41 kolli/660 l kärl

Sophämtning 2 ggr/v
24 kolli/190 l kärl
46 kolli/370 l kärl
82 kolli/660 l kärl

Brännbart grovavfall ska vara förpackat i lämpligt emballage om högst 1,2 meter och vara märkt med
Brännbart grovavfall. El-avfall lämnas löst och synligt. Varje kolli får väga max 15 kg.
För avfall som ställs ut och som inte räknas som grovsopor, debiteras fastighetsägaren enligt taxa för
osorterat avfall. Detsamma gäller om den totala mängden grovsopor överstiger den tillåtna.

Valdemarsviks återvinningscentral

Måndagar
Tisdagar
Onsdagar
Torsdagar
Fredagar
Lördagar

kl 8 - 18
kl 8 - 18
kl 8 - 18
kl 7 – 16
stängt
kl 9 – 13 sista helgfria lördagen i månaden under perioden 1/10 – 14/4
kl 9 – 13 varje helgfri lördag under perioden 15/4 – 30/9

Söndagar, helgdagar och aftnar stängt
Du som ägare av flerbostadshus kan lämna sorterat grovavfall (ej farligt avfall). Betalning sker via
kuponger som finns på avfallsanläggningen.
För aktuella priser, se renhållningstaxa på kommunens hemsida.
Avlämning av större volymer avfall kan ske efter överenskommelse och mot särskild avgift.
Telefonnummer till återvinningscentralen: 070-316 20 03

Framkomlighet för renhållningsfordon
En uppmaning till fastighetsägare och vägsamfälligheter:
Klipp och rensa bort grenar från träd, buskar och häckar som försvårar framkomligheten på tillfartsvägar
och tillgängligheten vid avloppsbrunnar och sopkärl.

Kundtjänst
Välkommen att kontakta kundtjänst om du har ärenden som rör renhållning, VA och slamtömning.
Telefonnummer:

020-23 30 22

Telefontid:

vardagar kl 09.00 – 11.30, 13.00 – 14.00

E-post:

va.renhallning@soderkoping.se

Mer information om renhållning:
www.valdemarsvik.se

