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Hämtning av hushållsavfall
Du som har abonnemang för fritidsbostad har hämtning 1 gång 
var 14:e dag under perioden vecka 16 – 39 (17/4 – 29/9) OBS! Sista 
hämtningsvecka för dig med hämtning jämn vecka blir vecka 38.

Aktuellt hämtningsschema finns på kommunens hemsida:
www.valdemarsvik.se 

För att underlätta vid hämtningen ska sopkärlet ställas ut så nära 
sopbilens uppställningsplats som möjligt, med draghandtaget vänt utåt. 

Extrasäckar som ställs ut måste vara märkta med abonnentnamn och adress 
för att sopbilen ska ta dem med. För extrasäckar faktureras enligt aktuell taxa.

Hämtning av grovavfall
Grovavfall kan lämnas kostnadsfritt på Valdemarsviks återvinningscentral 
under ordinarie öppettider. Om du inte kan köra till återvinningscentralen 
själv, går det att beställa hämtning av grovavfall genom vår kundtjänst, 
se hämtschema nedan. Beställningen görs i så god tid som möjligt, dock 
senast fredag veckan innan hämtningsveckan. Beställningen görs på 
beställningsformulär på vår hemsida valdemarsvik.se (Kommun - Vatten 
& avfall – Avfall – Grovavfall - Beställning hämtning av grovavfall)  
eller på telefonnummer 020-23 30 22. Du ska ange namn, adress, 
fastighetsbeteckning, telefonnummer och vad som ska hämtas. 

Hämtschema:
Fastigheter på västra sidan av E22 samt Gryts tätort. Hämtning sker 
under vecka 21.

Fastigheter på östra sidan av E22 utom Gryts tätort. Hämtning sker 
under vecka 22.

Gryts tätort innebär 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.



Till grovavfall räknas:
• Kasserade möbler
• Barnvagnar, cyklar, sparkar
• Skidor
• Trädgårdsmöbler
• Hushållsmaskiner
• Hushållsporslin

Till grovavfall räknas inte:
• Byggavfall, värmepannor
• Radiatorer, rör, takrännor
• Trädgårdsavfall
• Stängsel
• Bildelar
• Farligt avfall

Att tänka på när du beställt hämtning av grovavfall:

 • Med grovavfall avses, enkelt uttryckt, sådant som man tar med sig 
  när man flyttar. Byggavfall och farligt avfall räknas inte som  
  grovavfall. Se exempel ovan.
 • Maximalt 6 kolli á 15 kg får lämnas per hämtningstillfälle
  Brännbart grovavfall ska vara förpackat i lämpligt emballage om 
  högst 1,2 m och vara märkt med ”brännbart grovavfall”. El-avfall 
  lämnas löst och synligt. 
 • Ställ ut grovavfallet vid vägen senast klockan 7.00 måndag i 
  hämtningsveckan. Hämtning sker successivt under veckan. 

Ö-boende ges möjlighet att lämna grovavfall på följande platser och tider:
Breviksnäs: Lördagen den 15 juli, klockan 10.00–13.00.
Fyrudden: Lördagarna den 17 juni och 29 juli, klockan 10.00–13.00.

Förpackningsinsamling
Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för återvinnings-
stationerna för förpackningsmaterial av glas, metall, plast och kartong.  

Frågor om sortering och insamling av förpackningsmaterial hänvisas 
till FTI:s kundtjänst telefonnummer 0200-88 03 11 alternativt företagets 
hemsida www.ftiab.se. Hit kan du också vända dig om något behöver 
åtgärdas på en återvinningsstation till exempel städning eller tömning.



Farligt avfall från hushåll
Miljöbilen finns på följande platser fredagarna 5 maj och 18 augusti:

 • Gryt, Återvinningsstationen 9.00–9.30
 • Valdemarsvik, Kolplan 10.15–11.00
 • Skeppsgården, f.d. affären 11.30–12.00
 • Västertryserum, f.d. Nyborgs handel 13.00–13.20
 • Gusum, Ica 13.40–14.10
 • Ringarum, affären 14.20–14.50

Du kan lämna mindre mängder farligt avfall från hushållet. Avfallet ska 
lämnas personligen, ställ inte avfallet vid uppställningsplatsen. Inget farligt 
avfall i soppåsen eller ner i toaletten. Överblivna mediciner ska lämnas till 
apoteket. Miljöbilen tar inte emot avfall från företag.

Söndagar, helgdagar och aftnar stängt.
Telefonnummer Återvinningscentralen: 070-316 20 03.
Adress: Bäckadalsgatan 4, Valdemarsvik

Måndagar
8.00–18.00

Fredagar
Stängt

Lördagar
9.00–13.00 sista helgfria lördagen i månaden under perioden 1/10–14/4.

9.00–13.00 varje helgfri lördag under perioden 15/4 – 30/9

Tisdagar
8.00–18.00

Onsdagar
8.00–18.00

Torsdagar
7.00–16.00

Valdemarsviks återvinningscentral





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.

Avfallshantering under vinterperioden
För att underlätta sophämtning och slamtömning samt minska risken för 
skador under vintermånader med snö och halka gäller följande:

 • Marken där kärlet är placerat och dragvägen ska vara skottad
  samt halkfri.

 • Sopa bort snö som lagt sig på kärlets lock och se till att drag-
  handtag och hjul på kärlet alltid är vänt utåt vägen.

 • Bor du vid enskild/samfälld väg (privat väg) som används för 
  hämtning ska den hållas snöröjd och halkfri (=sandad/grusad)
  samt markerad med snökäppar. Det ska även finnas möjlighet
  att vända med sopbilen i anslutning till hämtstället. Om vägen är 
  svårframkomlig, placera kärlet på annan plats under vintern. 
  Glöm inte meddela kundtjänst var.

 • Har du slamtömning under vintermånaderna, märk ut slam-
  brunnen med en stakkäpp eller liknande och skotta fram
  brunnslocket. Om slambrunnen inte kan tömmas på grund av 
  hinder eller icke farbar väg debiteras för bomkörning.

Kan ditt sopkärl inte tömmas vid ordinarie tillfälle får du förvara avfallet 
till nästa ordinarie tömningstillfälle. Räcker inte sopkärlet till då så får du 
kostnadsfritt ställa en extra säck bredvid. Märk då säcken med abonnentnamn 
och adress. Behövs extra hämtning innan ordinarie hämtning kan detta 
beställas mot avgift hos vår kundtjänst. Vägen måste då vara farbar.



Hämtning av slam
En av de viktigaste skötselåtgärderna för ett enskilt avlopp är att tömma 
slamavskiljaren regelbundet. Det sker minst en gång per år men det kan 
ibland hända att en extra slamsugning måste beställas.

Chaufförer som tömmer brunnar är en yrkesgrupp som ofta får 
belastnings- och förslitningsskador eftersom arbetet medför tunga lyft. Ett 
brunnslock får enligt arbetsmiljöverkets regler väga högst 15 kg om det ska 
lyftas och 40 kg om det ska dras åt sidan vid tömning. Kontrollera gärna 
vilken typ av lock din anläggning har och byt ut tunga lock till lock som 
uppfyller arbetsmiljökraven.

Slutna tankar
Tömning av slutna tankar ska ske minst en gång per år (schemalagd 
tömning). Schemalagd tömning innebär att vi tömmer din tank en specifik 
månad enligt uppgjort hämtschema. Anmälan om schemalagd tömning 
görs hos kundtjänst. För fastighetsägare som inte vill ha schemalagd 
tömning finns även fortsättningsvis möjlighet att beställa tömning mot en 
tilläggsavgift via kundtjänst eller på beställningsformulär på hemsidan.

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



Kundtjänst
Välkommen att kontakta kundtjänst om du har

ärenden som rör renhållning, VA och slamtömning. 

Telefon: 020-23 30 22
Telefontid: vardagar 9.00–11.30, 13.00–14.00

E-post: va.renhallning@soderkoping.se

Mer information om renhållning
 www.valdemarsvik.se eller ladda hem

avfallsappen. Finns till iOS och Android

Genom att registrera ditt mobiltelefonnumer kan du få
SMS av oss vid driftstörningar. Registerera dig här:

valdemarsvik.se/kommun/vatten-avfall/vatten-och-avlopp/sms-tjanst


