Hämtning av
trädgårdsavfall
Varberg 2021

Vad ingår i abonnemanget?

Taxan för 2021 är 1 125 kronor inkl. moms. I abonnemanget ingår ett
grått sopkärl. I priset ingår 18 hämtningar per år, från mitten av mars
till mitten av november. Abonnemanget pågår fortlöpande tills du säger
upp det. Hämtningen utförs av Nordisk Återvinning Service AB, på uppdrag av VIVAB. I oktober byter vi entreprenör till Ohlssons AB.

Var ska kärlet stå vid hämtning?

På hämtningsdagen ska kärlet vara placerat max 5 meter från bilens
närmaste stoppställe. Kärlet ska ställas ut senast kl 06.00 med hjulen
vända mot gatan. Låt kärlet stå tills det är tömt. Hämtning sker till
klockan 18.00.

Ris och kvistar buntas ihop och läggs bredvid kärlet.

Hämtning fredagar udda veckor (v. 11-45)

Barnabro, Centrum, Håsten, Getterön, Göingegården, Lugnet,
Nedregården, Stenåsa, Tranelyckan, Trädlyckan, Träslöv,
Trönninge och Äckregården:
19 mars
28 maj
6 augusti
15 oktober
2 april*
11 juni
20 augusti
29 oktober
16 april
22 juni*
3 september
12 november
30 april
9 juli
17 september
14 maj
23 juli
1 oktober
* Långfredag: ingen förändring, hämtning utförs som vanlig vardag
** Midsommarafton: hämtning sker tisdag 22 juni (ej fredag)

Med reservation för eventuella ändringar.

Vad får jag lämna?

För att få trädgårdsavfall av god kvalitet och som kan hanteras på rätt
sätt i återvinningsprocessen är det viktigt att vi sorterar rätt och endast
lägger sådant som växer i trädgården och som bryts ner i förmultningsprocessen. Säck får inte användas. Trädgårdsavfallet komposteras och
används i odlingar av närproducerad mat. Riset flisas för energiutvining.
Ja tack, detta kan läggas direkt i det grå kärlet:
• Gräsklipp • Blommor • Löv • Ogräs
Ja tack, men vid sidan om kärlet:
• Mindre kvistar och ris, max 1 meter långa. Bunta ihop dem med snöre
av naturmaterial (exempelvis hampa) och läggs bredvid kärlet. Bilden
visar på lagom storlekt på bunt. Eftersom kvistar och ris inte bryts ner
tillräckligt snabbt till kompostjord ska det inte blandas med övrigt trädgårdsavfall.
Nej tack, följande lämnas på bemannad återvinningscentral:
• Grenar med taggar
• Emballage, säckar, plastkrukor mm
• Grus, sten och tjocka trädstammar
• Grästuvor och jord
• Fallfrukt i större mängd kan lämnas på återvinningscentral, mindre
mängd kan läggas i den bruna matavfallspåsen.
Om kraven inte uppfylls hämtas inte trädgårdsavfallet och du får ett
meddelande på ditt kärl.

Hämtning fredagar jämna veckor (v. 12-46)
Apelviken, Breared, Erlandsgården, Hästhaga, Karlberg,
Lilla Träslöv, Mariedal, Prästakullen, Södra Näs, Sörse,
Träslövsläge och Vallinsområdet:
26 mars
4 juni
13 augusti
22 oktober
9 april
18 juni
27 augusti
5 november
23 april
2 juli
10 september 19 november
7 maj
16 juli
24 september
21 maj
30 juli
8 oktober

Med reservation för eventuella ändringar.

Har du frågor?
Läs mer på

www.vivab.info/
tradgardsavfall
eller kontakta kundtjänst
telefon 0757-27 40 00

Återvinningscentralernas öppettider 2021
Holmagärde
Måndag

7–16

Tisdag

10–19

Onsdag

10–16

Torsdag

7–16

Fredag

7–16

Lördag

9–15

Söndag

9-15

Tvååker

Veddige

7-16

7-16
10-19

10-19

7-16

9-15

9–15

Mer information och aktuella öppettider hittar du på www.vivab.info.
Helgdagar gäller andra öppettider.

Med reservation för eventuella ändringar.
Vatten & Miljö i Väst AB

tfn 0757-27 40 00 |

www.vivab.info

