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Så här går det till
Du tecknar ett trädgårdsavfallsabonnemang. I det ingår 
ett särskilt kärl för trädgårdsavfall samt hämtning och 
behandling. Vi tömmer kärlet varannan vecka från 
vecka 13 till veckorna runt månadsskiftet november-
december, totalt blir det 18 tömningar. Om du behöver 
fler tömningar under säsongen går det bra att beställa 
en extratömning.

Efter sista hämtningen för året förvarar du själv  
kärlet till nästa säsong. Det kan förvaras utomhus  
även under vintern men ska vara tomt så att det inte 
fryser sönder.

Det här får du lägga i kärlet
• Gräsklipp och löv
• häckklipp
• ogräs och rabattrens
• kvistar och ris, mindre än 3 cm i diameter.
• fallfrukt i mindre mängder
Trädgårdsavfallet ska ligga löst i kärlet. Använd inte 
säckar, påsar eller annat emballage. 

Det här får inte ligga i kärlet
• plastpåsar och blomkrukor
• sten och grus
• grova grenar, mer än 3 cm i diameter
• stora mängder jord och fallfrukt

Stora mängder jord och fallfrukt gör att kärlet blir 
väldigt tungt. Lämna gärna fallfrukten på våra 
återvinningscentraler istället så att den blir biogas. 

Viktigt med bra kvalitet
Vi komposterar det insamlade trädgårdsavfallet och  
för att vi ska få en bra slutprodukt är det viktigt att du 
följer sorteringsanvisningarna ovan.

Tänk på den som hämtar
Vi är rädda om våra sophämtare och deras hälsa.  
Dagen före hämtdagen ska du därför placera kärlet  
med handtaget utåt intill den plats där sopbilen stannar. 
Kärlet ska gå lätt att rulla och inte vara överfullt. Det 
går tyvärr inte att köpa till dragväg för dessa kärl 
eftersom det blir för tungt för våra sophämtare.

Kontakta oss!
Kontakta gärna Kretslopp och vattens kundservice om du 
har frågor om tjänsten eller vill teckna ett abonnemang.

På en villatomt uppstår det alltid en del trädgårdsavfall, t.ex. 
gräsklipp, ogräs, löv och mindre grenar. Om du inte vill kompos-
tera trädgårdsavfallet själv på tomten kan du lämna det till någon 
av våra återvinningscentraler. Du kan även teckna ett särskilt 
abonnemang för att få det hämtat hemma hos dig. Ett bekvämt 
sätt att bli av med trädgårdsavfallet helt enkelt.

Hämtning av trädgårdsavfall

TRÄDGÅRDSAVFALLSKÄRL 
370 LITER

Bredd ...................................... 75 cm
Djup ..........................................81 cm
Höjd ........................................ 110 cm
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Kundservice: Box 123, 424 23 Angered.
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