
Nyhetsbrev nr.1 2019
Kretslopp och vatten

goteborg.se

sopsorterar man

Så här ska några vanliga  

julsopor sorteras:

 » Julgran – i behållaren för   

    ”ris” på en återvinnings -  

     central.

 » Julklappspapper – som  

    pappersförpackning. 

 » Julklappssnören – som  

    restavfall.

 » Trasiga ljusslingor och   

    elljusstakar – som elavfall.

 » Kartonger och wellpapp –  

    som pappersförpackningar.

 » Sillburken – som glasför-  

    packning. Locket som   

    metallförpackning.

Du kan alltid se hur du  

ska sortera olika sopor på  

goteborg.se/sorteringsguiden

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

Hur 
en julgran?

NYA HÄMTDAGAR AV DINA  
SOPOR I JUL OCH NYÅR

Öppettider
Kretslopp och vattens kundservice, Återbruket och 

återvinnings centralerna har öppet som vanligt alla 

dagar förutom julafton, jul- och annandagen, nyårs-

afton, nyårs- och tretton dagen då det är stängt. 

Du kan få sms eller e-post om vi av någon anledning inte kan 

hämta dina sopor. Gå in på goteborg.se/minasidor, klicka på 

Avfallstjänster, Inställningar för meddelanden och registrera ditt 

mobilnummer och din e-postadress eller kontakta vår kundservice.

Få sms vid utebliven sophämtning

När helgdagar infaller under vanliga vecko dagar 

kan sophämtningen flyttas framåt eller bakåt i 

tiden. Det kan till exempel betyda att sopkärlet 

ska ställas ut upp till två dagar före din vanliga 

hämtdag för att vi ska kunna hämta dina sopor.  

Se om din hämtdag  

ändras på: goteborg.se/ 

andradsophamtning.



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.

Snö och halka kan göra det svårare för oss att 

hämta dina sopor. Snön kan göra att vi inte 

kommer fram med sopbilarna och halkan kan  

innebära en farlig arbetsmiljö för dem som 

hämtar soporna. Om vi alla hjälps åt kan sop- 

hämtningen flyta på bra även under vintern.  

Du som fastighetsägare har ansvar för att  

skotta och grusa gångbanor, trottoarer och 

trappor upp till 10 meter utanför din tomt-

gräns. Finns ingen gångbana eller trottoar 

ansvarar du istället för 1,2 meter av gatan 

utanför tomtgränsen. Det är också viktigt att 

du skottar och halkbekämpar framför sop kärlet 

och håller locket fritt från snö när det är dags 

för sophämtning. Tack för att du hjälper till!

Hjälp oss att komma fram

Nya taxor och avgifter för 2020

Varje år justeras taxorna och avgifterna för 

vatten, avlopp och avfall. De nya taxorna 

börjar tidigast gälla 1 januari 2020. Du kan 
läsa mer om vatten- och avloppsavgifter  

på goteborg.se/avgiftervattenavlopp  

och om avfalls taxan på goteborg.se/ 

avfallstaxavilla.

G
ö

te
b

o
rg

s 
S

ta
d

 
T

ry
c
k
: 
W

M
P

 
D

a
tu

m
: 
n

o
v
e
m

b
e
r 

2
0

19

Hjälp oss!

Vågar du titta på  

något riktigt läskigt?  

Se goteborg.se/fettiavloppet

 » Torka ur stekpannan med papper innan du    
    diskar den och släng pappret i matavfallet   
    eller restavfallet.

Smör och matolja proppar igen avlopps-
ledningarna i Göteborg och det kostar 
miljoner att fixa.

 » Häll inte matfett i avloppet. Om du har stora 
    mängder olja kan du hälla det i en pappers-    
    förpackning och slänga det i restavfallet.

Stoppa fettproppen

Hitta fler tips på hur du kan minska soporna  
på: goteborg.se/minskadittavfall

Ju mindre sopor du slänger i restavfallet, 

desto billigare blir det för dig. Dessutom  

är det bra för klimatet. Några tips för att 

minska soporna i jul:

Så minskar du soporna

Ge bort upplevelser i julklapp!

Återanvänd julklapps- 

papper och snören eller  

slå in julklapparna i  

tidningspapper.

Ät upp julmaten,  

frys in och laga  

mat på resterna. 

Gör eget julgodis, bakverk 

eller egen glögg och ge bort.


