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Grovavfall
Boende i skärgården har möjlighet att lämna grovavfall på följande
platser och tider:

Breviksnäs, lördagen den 15 juli, kl 10.00 – 13.00.
Fyrudden, lördagarna den 17 juni och 29 juli, kl 10.00 – 13.00.

Max 6 kolli á 15 kg per tillfälle.

Grovavfall kan också lämnas kostnadsfritt på Valdemarsviks Återvinnings-
central under ordinarie öppettider.

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



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.

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

Slamtömning i skärgården
Slamtömning på öar i skärgården sker genom kommunens 
entreprenör. Entreprenören börjar att tömma slam i skärgården 
under augusti/september och håller på med detta cirka en månad. 

Kan entreprenören inte ta sig fram och tömma anläggningen utgår 
en bomkörning samt bomkörningsavgift på 573 kr. Vid de fall som 
slamavskiljaren behöver budas och tömmas utanför ordinarie tur 
utgår timdebitering efter kommunens taxa, aktuell prissättning finns 
på www.valdemarsvik.se



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

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


