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Nyhetsbrev nr.2 2020
Kretslopp och vatten

Nyhetsbrev till dig som är kund hos Kretslopp och vatten,  
Göteborgs Stad. Att vara kund hos Kretslopp och vatten innebär 

att du har ett abonnemang inom vatten, avlopp eller sophämtning. 

KretsloppsnyttKretsloppsnytt
ÄNDRADE HÄMTDAGAR 

KRING MIDSOMMAR

När helgdagar infaller under vanliga  

vecko dagar behöver vi tillfälligt ändra  

schemat för sophämtningen.

På grund av covid-19 släpper vi in färre 

besökare åt gången på återvinningscen-

tralerna. Anledningen är att vi ska kunna hålla 

avstånd till varandra. Du kan behöva vänta 

på att bli insläppt om det är många besökare. 

Om det är möjligt, gör ditt besök på vardagar 

då det är färre besökare. Välj en annan ÅVC 

än Högsbo, Göteborgs mest besökta ÅVC, 

om du vill undvika köer.  

Läs mer om hur hämtningen  

och insamlingen av avfall  

påverkas av covid-19 på  

goteborg.se/covid19avfall

I Göteborg har vi normalt sett gott om dricks-

vatten, även under torra perioder. Men under 

varma dagar när många vattnar i trädgården 

och fyller pooler belastas ledningsnätet mer 

än vanligt. Det går också åt mycket energi för 

att rena och producera dricksvatten. Så kan du 

hjälpa till att spara på vattnet:

Spara på vatten  
under varma dagar

Begränsat antal besökare på återvinningscentralerna

Vecka 25: Alla områden utom Södra 

skärgården 

Ordinarie hämtdag Ny hämtdag

Måndag 15/6  Söndag 14/6

Tisdag 16/6  Måndag 15/6

Onsdag 17/6  Tisdag 16/6

Torsdag 18/6  Onsdag 17/6

Fredag 19/6  Torsdag 18/6

Vecka 25: Södra skärgården

I Södra skärgården hämtar vi som  

vanligt vecka 25.

Du kan alltid se aktuella ändringar 

kring helgdagar på goteborg.se/

andradsophamtning 

• Vattna tidig morgon, på kvällen eller  

natten. Vattna med kanna eller  

vattenslang som du håller i handen. 

• Spara regnvattnet från stuprör i tunna  

och använd det för vattning.

• Om du har pool, undvik att fylla den på 
varma dagar. 

• Välj dusch istället för badkar.

Från och med 1 juni ökar vi antalet fria besök på 

återvinningscentralerna per kalenderår, från sex 

fria besök till tolv fria besök. De nya fria besöken 

laddas automatiskt på ditt ÅVC-kort 1 juni. 

Fler fria ÅVC-besök



SJÄLVSERVICE
Du kan läsa mer på goteborg.se/

kretsloppochvattenkund och  

göra många ärenden själv på

goteborg.se/minasidor.

KUNDSERVICE 
Vid frågor kontakta vår kundservice: 

031-368 27 00 eller kundservice@ 

kretsloppochvatten.goteborg.se

FACEBOOK @kretsloppochvatten
Följ oss gärna på Facebook för  

inspiration, information och nyheter.

goteborg.se

Trädgårdsavfallet hämtas till och  

med vecka 46 för de som har hämtning  

jämna veckor och vecka 47 för de som  

har hämtning ojämna veckor. 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.

Förvara ditt 
trädgårdsavfalls kärl  
efter säsongens slut
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Att sortera ut sitt matavfall är ett enkelt sätt 

att göra en insats för miljön.  

    Det bästa för miljön är att minska mängden 

mat som slängs, men det som inte går att äta 

kan bli biogas och biogödsel. Biogas bidrar 

till minskade koldioxidutsläpp och biogödsel 

återför viktig näring till åkermarken. 

    Du betalar inte för vikten på matavfallet 

som du gör för restavfallet. Om du sorterar ut 

matavfallet minskar vikten i restavfallet och 

din viktkostnad blir därmed lägre. Ett kärl för 

matavfall kostar 187 kr per år (inklusive moms) 

enligt 2020 års avfallstaxa. Matavfallet hämtas 

varje vecka. Anmäl dig till tjänsten på:  

goteborg.se/andraavfallsabonnemang

Har du inget brunt  
kärl för matavfall? 

Du ska läsa av din vattenmätare minst en gång 

per år och skicka in siffrorna till Kretslopp och 

vatten. Mellan avläsningarna faktureras du för 

en beräknad förbrukning. Om du tycker att din 

verkliga mätarställning skiljer sig mycket från 

din faktura så kan du lämna mätarställning  

oftare. Du som står på abonnemanget kan  

lämna mätarställning när du vill på:  

goteborg.se/vattenavlasning

Lämna mätarställning regelbundet*

Klipp häckar som  
skymmer sikten
Varje år skadas människor i trafiken och en av  

orsakerna är höga häckar som skymmer sikten.  

Det här kan du göra för att före bygga olyckor:

• Klipp dina häckar vid behov

• Plantera träd minst två meter från tomt-

gränsen och på ett sådant sätt att de inte 

skymmer sikt

• Sätt häckplantor minst 60 cm innanför  

tomtgränsen

Tips! Förvara räkskal i  
frysen till dagen innan 

soporna hämtas så slipper 
både du och grannarna  

den otrevliga lukten.

Visste du att?  
Av en påse mat avfall 
kan man producera 
biogas som motsva-
rar 2,5 dl bensin och 
biogödsel som räcker 
till att odla havregryn 
till elva portioner hav-
regrynsgröt.

*Detta gäller inte dig som har radiomätare. 


