
Nyhetsbrev nr.3, 2020
Kretslopp och vatten

goteborg.se

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

JULHELGEN VECKA 52:

NYÅRSHELGEN VECKA 53:

TRETTONDAGEN v. 1:

Ändrad sop- 
hämtning vid jul, nyår 

och trettondagen

Ordinarie  
hämtdag Ny hämtdag

TOR       ONS     31/12 30/12

Ordinarie  
hämtdag Ny hämtdag

ONS       TOR     6/1 7/1

Ordinarie  
hämtdag Ny hämtdag 

TOR    ONS    24/12 23/12

I år är det 53  
veckor… 
…och vecka 53 kommer soporna att 

hämtas som vecka 52. Om du brukar 

dra fram ditt kärl innan sophämt- 

ningen, och vill ha hämtning vecka 

53, får du ställa ut det igen. Från och 

med vecka 1 fortsätter din hämtning 

som vanligt.  

Ska du flytta,  
rensa eller renovera? 
Den senaste tiden har det kommit in 

stora mängder bygg- och rivningsavfall 

på Styrsö Skärets återvinningscentral, 

och anläggningen har inte kapacitet att 

ta emot sådana mängder. 

Mindre mängder grovavfall kan du  

lämna på Styrsö Skärets återvinnings-

central eller någon av kretsloppsplat-

serna i Södra skärgården. Det kan till 

exempel vara några brädor eller en 

enstaka garderob. 

Om det blir större mängder bygg- och 

rivningsavfall, exempelvis om du river 

ett trädäck, ska du beställa en container 

för avfallet. Kontakta Vrångö transport 

eller valfri entreprenör för beställning.  

Här kan du se om din hämtdag ändras 

vid jul, nyår och trettondagen. Om din 

ordinarie hämtdag inte står med i tabel-

lerna så hämtas dina sopor som vanligt. 

Du kan se dina ordinarie hämtdagar på 

goteborg.se/minasidor. Läs mer: 

goteborg.se/andradsophamtning.

SÖDRA SKÄRGÅRDEN



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 @kretslopp och vatten
Följ oss gärna på Facebook för  

inspiration, information och nyheter.

goteborg.se
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Sopsortera
julen!
Så här ska några vanliga  

julsopor sorteras: 

 » Julklappspapper – som  

    pappersförpackning. 

 » Julklappssnören – som restavfall.

 » Trasiga ljusslingor och   
     elljusstakar – som elavfall.

 » Kartonger och wellpapp –  

    som pappersförpackningar.

 » Sillburken – som glasför-  

    packning. Locket som   

    metallförpackning.

Se hur du ska sortera olika sopor på:  

goteborg.se/sorteringsguiden

Nya taxor för avfall, vatten  
och avlopp för 2021
Nu är taxan för avfall, vatten och avlopp för 2021 

beslutad i kommunfullmäktige. Avgifterna höjs i 

genomsnitt med 7,5 procent för avfall och 7,5  

procent för vatten och avlopp. Avgiften för ny 

anslutning till kommunalt vatten och avlopp  

höjs med 10 procent.

Avfallstaxan påverkas bland annat av en ny skatt, 

förbränningsskatten, som gör det dyrare att 

bränna avfall. Vatten- och avloppstaxan påverkas 

bland annat av att delar av Göteborgs vatten- och 

avloppsledningar behöver förnyas och att anlägg-

ningar för vatten och avlopp, som vattenverk och 

pumpstationer, behöver underhållas. När det byggs 

mycket nytt i Göteborg behöver många ansluta sig 

till kommunalt vatten och avlopp vilket också  

påverkar taxan.

Nya taxor och prislistor publiceras inom kort

De nya taxorna och prislistorna för 2021 kommer 

inom kort att uppdateras på goteborg.se/avfalls- 

taxavilla och goteborg.se/avgiftervattenavlopp.  

De nya taxorna börjar gälla 1 januari 2021 om  

kommunfullmäktiges beslut inte överklagas.  

Prisexempel: Genomsnittligt villahushåll  
i Södra skärgården

Avfall 

För en villa med matavfallssortering innebär det 

en höjning med 133 kr per år och för motsvarande 

lägenhetshushåll innebär det en höjning med 102 kr 

per lägenhet och år.

Vatten och avlopp 

Brukningsavgiften för vatten och avlopp för ett  

år höjs med 447 kr (från 6 384 kr till 6 831 kr). 

Prisexempel: Ny anslutning till kommunalt  
vatten och avlopp.

Avgiften för ny anslutning till kommunalt vatten  

och avlopp till en genomsnittlig villa höjs med  

24 500 kr (från 230 000 kr till 254 500 kr). 
Snö och halka?  
Hjälp oss att komma fram!
Du som fastighetsägare ansvarar för att skotta 

och grusa gångbanor, trottoarer och trappor 

upp till 10 meter utanför din tomtgräns. Finns 

ingen gångbana eller trottoar ansvarar du för 

1,2 meter av gatan utanför tomtgränsen. Skotta 

och halkbekämpa även framför sopkärlet och 

håll locket fritt från snö när det är dags för 

sophämtning. Tack för att du hjälper till!

Har vi rätt kontaktuppgifter till dig?
Gå gärna in på goteborg.se/minasidor och 

kontrollera att vi har rätt kontaktuppgifter till 

dig. Det underlättar för oss om vi behöver  

kontakta dig angående ditt abonnemang.  

Du kan själv uppdatera dina kontaktuppgifter 

på Mina sidor. Tack för hjälpen!


