
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.

 Kretsloppsnytt
Nyhetsbrev nummer 1 2021 
Kretslopp och vatten

Då hämtar vi  
dina sopor i påsk
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.

 Vecka 13 
 Gunnared, Lärjedalen, Kortedala, Bergsjön,  
 Härlanda, Örgryte, Askim, Högsbo, Frölunda,  
 Älvsborg, Tynnered 

Ordinarie hämtdag Ny hämtdag 
Måndag 29/3 Söndag 28/3 
Tisdag 30/3 Måndag 29/3 
Onsdag 31/3 Tisdag 30/3 
Torsdag 1/4 Onsdag 31/3 
Fredag 2/4 Torsdag 1/4

 Centrum, Linnestaden, Majorna, Hisingen 

Ordinarie hämtdag Ny hämtdag 
Måndag 29/3 Måndag 29/3 
Tisdag 30/3 Mån 29/3 eller tis 30/3 
Onsdag 31/3 Tis 30/3 eller ons 31/3 
Torsdag 1/4 Ons 31/3 eller tors 1/4 
Fredag 2/4 Torsdag 1/4
I Södra skärgården hämtar vi som vanligt v. 13.

 Vecka 14 
 Södra skärgården 

Ordinarie hämtdag Ny hämtdag 
Måndag 5/4 Tisdag 6/4 
Tisdag 6/4 Onsdag 7/4 
Onsdag 7/4 Torsdag 8/4 
Torsdag 8/4 Fredag 9/4
I alla områden utom Södra skärgården hämtar 
vi som vanligt v. 14.

Vårstäda, rensa,  
renovera eller flytta?
Om du behöver bli av med grovavfall kan du, 
förutom att åka till återvinningscentralen, 
använda vår nya hämta-hemma-tjänst eller 
beställa en container. 

Med hämta-hemma-tjänsten kan du få ditt 
grov avfall hämtat hemma, inklusive bärhjälp.

Hämta-hemma-tjänsten gäller inte för dig 
som bor i Södra skärgården.  
Läs mer om tjänsten och se priser på  
goteborg.se/hamtagrovavfallhemma. 

Du kan även hyra en container för grov avfall.

En container på 10 kbm kostar 1 692 kr  
i grund avgift, plus en viktavgift på 2,2 kr per 
kilo avfall som du slänger. Kanske kan du  
gå ihop med några grannar för att få ner  
kostnaden? Läs mer om priser och att hyra 
container på goteborg.se/avfallscontainer.

http://goteborg.se/minasidor
http://goteborg.se/andradsophamtning
http://goteborg.se/hamtagrovavfallhemma
http://goteborg.se/avfallscontainer


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.

Snart börjar vi hämta 
trädgårdsavfall igen 
Vecka 16 börjar hämtningen för dig som har 
hämtning jämna veckor och vecka 17 för dig 
som har hämtning ojämna veckor. Kom ihåg  
att ställa fram kärlet dagen före hämtdagen. 
Kärlet ska vara lätt att rulla för de som  
hämtar trädgårds avfallet. Om du har glömt 
vilken hämtdag du har så publi ceras det på  
goteborg.se/minasidor vecka 15.

Läs mer på goteborg.se/tradgardsavfall.

Tänk på…
…att inte slänga invasiva växter i trädgårds-
avfallet. Invasiva växter sprider sig okontroll-
erat, skadar ekosystemet och hotar den biolo-
giska mångfalden. Lägg växterna i en sopsäck, 
förslut säcken och släng den i brännbart på  
en åter vinningscentral. Prata gärna med perso-
nalen när du kommer dit. 

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

Har vi rätt kontakt
uppgifter 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!

Öppettider  
i påsk

Återvinningscentralerna
Återvinningscentralerna har öppet kl. 9–17  
på långfredagen, påskafton, påskdagen, 
annan dag påsk, 1 maj, Kristi himmelsfärdsdag, 
pingst helgen och nationaldagen 6 juni. 

Återvinningscentralerna har olika ordinarie 
öppettider. För att vara säker på när din 
återvinningscentral har öppet i påsk, gå in på 
goteborg.se/atervinningscentral.

Kretslopp och vattens kundservice
Kundservice har öppet som vanligt alla var-
dagar förutom långfredagen, annandag påsk 
och Kristi Himmelsfärdsdag då det är stängt.

Vill du få  
dina förpackningar 
hämtade hemma  
vid dörren?
Du kan beställa gratis hämtning av pappers-, 
plast- och metallförpackningar hemma vid 
dörren genom företaget TMR, Tailor-Made 
Responsibility. Tjänsten är tillgänglig för hela 
Göteborg förutom för dig som bor i Södra 
skärgården. Det är TMR som ansvarar för 
tjänsten och dess utförande.  
Läs mer på tmr.se.
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