Renhållning under jul- och nyårshelgen
Under jul- och nyårshelgen kommer inkörning av sophämtningen att ske och er
ordinarie tömningsdag kan komma att ändras. Se tabellen nedan för vilken dag sopbilen kommer och tömmer hos er. Ställ ut kärlet kvällen före och låt stå tills vi har
tömt. Under denna period kommer sophämtningen även att ske kvällstid.

Sophämtning
vecka 52

Sophämtning
vecka 1

Sophämtning
vecka 2

Ordinarie hämtningsdag

Under Jul- och nyårshelgen
töms ditt kärl

Måndag 22/12

Måndag 22/12

Tisdag 23/12

Måndag 22/12

Onsdag 24/12

Tisdag 23/12

Torsdag 25/12

Tisdag 23/12

Fredag 26/12

Lördag 27/12

Måndag 29/12

Måndag 29/12

Tisdag 30/12

Måndag 29/12

Onsdag 31/12

Tisdag 30/12

Torsdag 1/1

Tisdag 30/12

Fredag 2/1

Fredag 2/1

Tisdag 6/1

Måndag 5/1

ÖVRIGA VARDAGAR VECKA 2 HÄMTNINGAR SOM VANLIGT

Öppettider Odenslund
Vecka 52

Vecka 1

Måndag 22/12

09.00-15.00

Tisdag 23/12

09.00-15.00

Måndag 29/12

09.00-15.00

Tisdag 30/12

09.00-15.00

Fredag 2/1

09.00-15.00

Lördag 3/1

08.00-12.00

Måndag 5/1

09.00-15.00

Vecka 2

Så sorterar du julen
I juletider ökar avfallsmängderna och det blir än viktigare att källsortera.
Här är några exempel på avfall och hur det ska sorteras för att vi ska fira
en ”grönare” jul.
Värmeljus och marschaller
Julkort
Presentpapper
Kuvert
Presentsnören
Stearinljus
Frigolit
Granen
Adventsljusstaken
Julgransbelysning
Glödlampor
Fyrverkeripjäser

Metallförpackningar
Tidningsinsamlingen
Pappersförpackningar
Soppåsen (slängs alltså inte i pappersinsamlingen på grund av
plastfönstret och limmet)
Soppåsen
Soppåsen
Plastförpackningar
Lämnas på återvinningscentralen bland ”Ris och grenar”
Lämnas på återvinningscentralen som ”El-avfall”
Lämnas på återvinningscentralen som ”El-avfall”
Lämnas på återvinningscentralen eller i miljöskåpet Samlaren
Lämnas till polisen

God jul – med mindre sopor
Under tiden runt jul ökar konsumtionen runt om i Sverige och julhandeln slår nya rekord nästan
varje år. När konsumtionen ökar så ökar också avfallsmängderna. Nedan listas ett antal tips på
hur man kan fira en miljövänligare jul.
•
•
•
•
•

Slå in julklapparna i färgglatt tidningspapper
Planera julbordet noga, laga inte mer mat än vad som går åt
Köp julklappar på second hand
Ge bort upplevelser istället för materiella presenter
En kurs i ecodriving (sparsam körning) är en uppskattad present och är bra både för miljön
och plånboken
• Undvik onödiga julklappar som används en gång för att sedan kastas bort och bli avfall
• Skicka elektroniska julkort, antingen genom mejlen, facebook eller mobiltelefonen
• Använd stearinljus (förnyelsebar naturprodukt) i stället för paraffinljus
För mer information www.gullspang.se

God jul och gott nytt år
önskar
avfallsavdelningen!

