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Nyhetsbrev nr.1 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
SÅ HÄMTAS DINA  

SOPOR VID PÅSK OCH 1 MAJ

Öppettider
Återvinningscentralerna är öppna 9–17  

på långfredagen, påskafton, påskdagen,  

annandag påsk och 1 maj (förutom  

Alelyckan som alltid är stängd på 

måndagar).

Återbruket har öppet påskafton och  

påskdagen 10-15. Långfredagen,  

annandag påsk och 1 maj är det stängt. 

Kretslopp och vattens kundservice har  

öppet som vanligt alla vardagar förutom  

lång fredagen, annandag påsk och 1 maj  

då det är stängt. 

 

Kring helgdagar behöver vi ändra schemat 

för sophämtningen. Vi kan behöva hämta dina 

sopor några dagar tidigare eller senare än vi 

brukar. Här kan du se dina tillfälligt ändrade 

hämtningsdagar: goteborg.se/andradsophamt-

ning. Din ordinarie hämtdag kan du se på gote-

borg.se/minasidor.

Spridningen av coronaviruset (covid-19) 

kan leda till förseningar och andra 

störningar i sophämtningen. Information 

om eventuella störningar hittar du på 

goteborg.se/sophamtningsproblem 

Vecka 16 börjar hämtningen för dig som har  

hämtning jämna veckor och vecka 17 för dig som 

har hämtning ojämna veckor. Tänk på att kärlet 

ska vara lätt att rulla för de som hämtar trädgårds-

avfallet. Om du har glömt vilken hämtdag du har 

så publiceras de på goteborg.se/minasidor veckan 

innan hämtningarna börjar.  

Läs mer på goteborg.se/tradgardsavfall

 

Farligt avfall-bilen är alternativet för dig som har 

svårt att ta dig till en återvinningscentral. Där  

kan du lämna batterier, lampor, mobil telefoner, 

starka rengörings medel, färg, lack och lim.  

Årets premiärtur är 30 mars. På goteborg.se/ 

farligtavfallbilen ser du var den stannar.

Snart börjar vi hämta 
trädgårdsavfall igen  
– ett tydligt vårtecken!

Sophämtningen kan 
påverkas av corona

Farligt avfall-bilen Vill du ha SMS om vattnet stängs av? 

Vid planerade och akuta vattenavstängningar 

skickar vi sms till de som är berörda. Om du 

har företagsmobil eller flera adresser behöver 

du registrera ditt mobilnummer på de adresser 

du vill ha SMS om. Registrera dig på goteborg.

servicevarning.se 

FARLIGT AVFALL-BILEN



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

Om du ska göra en större vårstädning kan du  

hyra en container för grovavfall. Kanske kan du  

gå ihop med några grannar och på så sätt få ner  

kostnaden. Läs mer om att hyra container på  

goteborg.se/avfallscontainer. Vi samarbetar även 

med en entreprenör som kan komma och hämta 

ditt grovavfall. Läs mer om den tjänsten på  

avfallshamtning.se

Vårstädning

Få sms vid utebliven sophämtning

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.
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Visste du att parkslide, lupiner och jätteloka 
är exempel på invasiva växter? Invasiva  
växter sprider sig okontrollerat, skadar  
ekosystemet och hotar den biologiska 
mångfalden. Vissa invasiva växter kan vara 
skadliga för människor och byggnader.  
Det är viktigt att hantera de här växterna 
rätt så att de inte sprids. 

•  Släng inte dessa växter i trädgårds -  
    avfallskärlet.

•  Lägg växterna i en sopsäck, förslut 
    säcken och släng den i brännbart på en  
    återvinningscentral. Prata gärna med  
    personalen när du kommer dit.

Hjälp oss stoppa sprid ningen av invasiva växter

All plast (även bioplast) innebär  

problem i behandlingen av matavfallet. 

Därför är det viktigt att du använder 

den bruna papperspåsen till ditt mat-

avfall. Det finns en särskild påshållare 

som är framtagen för att hålla påsen 

torr och undvika dålig lukt. Du kan 

beställa den av oss utan kostnad eller 

hämta den på en återvinningscentral.  

Använd  
bruna påsen 
till matavfallet

Du kan söka på Naturvårdsverkets hemsida 
för att se en lista över alla invasiva växter.

Bra för 
klimatet

Utökade öppettider på 
Bulycke och Sävenäs

Från 1 april kommer vi att öppna återvin-

ningscentralerna Bulycke och Sävenäs kl 8 

istället för kl 11 och samtidigt byta stängd 

dag på Sävenäs från onsdagar till torsdagar.


