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Då hämtar vi dina  
sopor kring midsommar
Kring helgdagar behöver vi ändra schemat för 
sophämtningen. Du kan behöva ställa ut ditt 
sopkärl några dagar tidigare eller senare än  
du brukar. Din ordinarie hämtdag kan du se  
på goteborg.se/minasidor och information om 
ändrad sop hämtning kring helgdagar hittar du 

på goteborg.se/andradsophamtning.

 Gunnared, Lärjedalen, Kortedala, Bergsjön,   
 Härlanda, Örgryte, Askim, Högsbo, Frölunda,  
 Älvsborg, Tynnered 

Ordinarie hämtdag Ny hämtdag 
Måndag 21/6 Söndag 20/6 
Tisdag 22/6 Måndag 21/6 
Onsdag 23/6 Tisdag 22/6 
Torsdag 24/6 Onsdag 23/6 
Fredag 25/6 Torsdag 24/6

 Centrum, Linnéstaden, Majorna, Hisingen 

Ordinarie hämtdag Ny hämtdag 
Måndag 21/6 Måndag 21/6 
Tisdag 22/6 Mån 21/6 eller tis 22/6 
Onsdag 23/6 Tis 22/6 eller ons 23/6 
Torsdag 24/6 Ons 23/6 eller tors 24/6 
Fredag 25/6  Torsdag 24/6

 
 

Undvik att vattna och 
fylla poolen helgen v. 24
Den 18–20 juni kommer Kretslopp och vatten 
att göra ett stort inkopplingsarbete på dricks-
vattennätet. Under tiden som arbetet pågår 
behöver vi hjälpas åt att hålla nere vatten-
förbrukningen. Därför vill vi uppmana alla att 
undvika att vattna, och om du har en pool, 
undvik att fylla den mellan fredag kväll 18 juni 
och måndag morgon 21 juni. Passa gärna på 
att vattna dagarna innan!

Öppettider på 
återvinnings centralerna 
i sommar
Göteborgs återvinningscentraler har öppet 
som vanligt under sommaren förutom på 
midsommar afton och midsommar dagen  
då återvinningscentralerna har stängt.  
På goteborg.se/atervinningscentral  
hittar du alla öppettider.

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.

http://goteborg.se/minasidor
http://goteborg.se/andradsophamtning
http://goteborg.se/atervinningscentral


55
En droppande 
kran kan för-
bruka 55 liter 

vatten per 
dygn.

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 förebygga 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

Det är bara vatten. 
Det allra viktigaste vi har.
Vatten är en förutsättning för allt liv, världens  
viktigaste livsmedel och en av våra stora 
klimat utmaningar. Ändå tar vi det 
för givet. Därför har Kretslopp 
och vatten, Göteborgs Stad och 
över 100 kommuner i Sverige 
gått ihop för att kommunicera 
vattnets värde och ge tips 
för en mer hållbar vatten-
användning.

I Göteborg har vi normalt 
gott om vatten eftersom vi 
tar vatten från Göta älv för att 
producera dricksvatten. Däremot 
kan ledningsnätets kapacitet bli otillräcklig om 
många använder mycket vatten samtidigt under 
varma dagar för att till exempel vattna gräs-
mattor eller fylla pool er. Det går också åt mycket 
energi och kemikalier för att rena och producera 
dricksvatten. 

Visste du att...

i Sverige använder vi i 
genom snitt 140 liter vatten 
per person och dygn.  
I Danmark använder man i 
genomsnitt 100 liter vatten 
per person och dygn.

Förvara ditt 
trädgårdsavfallskärl 
efter säsongens slut
Trädgårdsavfallet hämtas till och med vecka 46 
för dig som har hämtning jämna veckor och 
vecka 47 för dig som har hämtning o jämna 
veckor. Efter sista hämtningen för året förvarar 
du själv kärlet till nästa säsong. Det kan  
för varas utomhus även under vintern men  
ska vara tomt så att det inte fryser sönder.

Tips för att  
spara på vatten
 » Stäng av kranen när du borstar tänderna.  
Om en familj på fyra personer stänger av 
kranen när de borstar tänderna kan de spara 
100 liter vatten på en dag.

 » Duscha istället för att bada. En dusch på  
tre minuter drar 36 liter vatten, medan ett 
badkar rymmer 150 liter vatten. 

 » Laga droppande kranar. En droppande kran 
kan förbruka 55 liter vatten per dygn. Kolla 
din kran och byt packning om den läcker.

 » Ha en kanna vatten i kylskåpet. Du ska alltid 
spola ur kranen tills vattnet är kallt och klart 
innan du dricker det eller använder det  
i matlagning. För att spara vatten kan du 
spola upp en kanna vatten och ha i kylskåpet.

Tack för att du hjälper till att spara på vattnet!

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 för inspiration, information 
och nyheter.
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http://goteborg.se/kretsloppochvattenkund
http://goteborg.se/kretsloppochvattenkund
http://goteborg.se/minasidor
mailto:kundservice%40kretsloppochvatten.goteborg.se?subject=
mailto:kundservice%40kretsloppochvatten.goteborg.se?subject=
https://www.facebook.com/Kretsloppochvatten



