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RENHÅLLNINGSINFORMATION  
Ö-BOENDE 

2022 
Grovavfall 
Boende i skärgården har möjlighet att lämna grovavfall på följande 
platser och tider:  
 
Breviksnäs, lördagen den 16 juli, kl 10.00 – 13.00 
Fyrudden, lördagarna den 18 juni och 30 juli, kl 10.00 – 13.00 
 
Max 6 kolli á 15 kg per tillfälle. 
 
Med grovavfall avses skrymmande avfall som t ex husgeråd, elektronik, 
vitvaror, cyklar, leksaker, möbler och barnvagnar.  
Till grovavfall räknas inte byggavfall, värmepannor, radiatorer, 
toalettstolar och handfat, stängsel, trädgårdsavfall och farligt avfall.  
 
Grovavfall kan också lämnas kostnadsfritt på Valdemarsviks Återvinningscentral under ordinarie 
öppettider (se nedan)  
  

Farligt avfall  
Miljöbilen kommer fredagarna den 6 maj och 19 augusti på följande platser och tider: 
 
Gryt, Återvinningsstationen kl 09.00 – 09.30 Du kan lämna mindre mängd farligt avfall från 

Valdemarsvik, Kolplan kl 10.15 – 11.00 hushållet. Avfallet ska lämnas personligen, ställ  

Skeppsgården, fd affären kl 11.30 – 12.00 inte avfallet vid uppsamlingsplatsen. 

Västertryserum, fd Nyborgs handel kl 13.00 – 13.20 OBS! Inget farligt avfall i soppåsen eller ner i toa- 

Gusum, ICA kl 13.40 – 14.10 letten. Överblivna mediciner ska lämnas till apoteket. 

Ringarum, affären kl 14.20 – 14.50 För miljöns skull är det viktigt att farligt avfall samlas 
in. Miljöbilen tar inte mot avfall från företag.  

 Farligt avfall tas också emot på Valdemarsviks Återvinningscentral under ordinarie öppettider.   
 

Valdemarsviks Återvinningscentral 
Öppettider: 
Måndagar kl 8 - 18 
Tisdagar kl 8 – 18 
Onsdagar kl 8 – 18  
Torsdagar kl 7 – 16 
Fredagar stängt 
Lördagar 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. 
 
Telefonnummer till återvinningscentralen: 070-316 20 03  
 

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 
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