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Förbundet fakturerar även för det kommunala vattnet i Askersund, Hallsberg och   

Lekeberg. 

På sikt ska avfallshanteringen i kommunerna bli så likriktad som möjligt i alla fyra 

medlemskommuner. 

Har du tillfälligt mer hushållssopor än vanligt kan du ringa kundtjänst och beställa en 

hämtning av extrasäck som tas med vid nästa ordinarie hämtning. Det tas alltså INTE 

med några extrasäckar hos privatpersoner utan att man ringt och beställt detta innan! 

För att sopköraren skall tömma sopkärlet skall det sitta en etikett på kärlet som  visar 

tjänstenummer, taxa och anläggningsadress.  

Nyårsdagen, midsommarafton och julafton hämtas inga sopor. Övriga helgdagar som 

infaller mån-fre körs som vanligt. 

Säckar med grovavfall får ej kastas på återvinningscentralen. Allt material skall töm-

mas ur, sorteras och läggas i resp. behållare. Förbered och sortera gärna innan du 

åker iväg med ditt grovavfall. Vi ska bli bäst på att sortera! 

Nyheter 

Ett nytt system har införts på återvinningscentralen i Askersund, där man kan, efter 

en kort utbildning, besöka centralen även när den är obemannad alla dagar i veckan. 

Vi tar emot däck (mot en mindre kostnad), asbest (i mindre mängd) och frityrfett/

matfett på alla våra centraler. 

Vi tar emot frityrfett/matfett som skickas till återvinning. 

Vi uppdaterar vår hemsida med nyheter hela tiden, så håll utkik! 

ansvarar för insamling av hushållsavfall samt drift av återvinningscentralerna i 

Askersund, Hallsberg, Laxå och Lekeberg.  

Hemsida: kf.sydnarke.se 

Facebook: Avfall & Återvinning 

Instagram: sydnarkeskommunalforbund 

Sydnärkes kommunalförbund 
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http://www.kf.sydnarke.se


Vad får jag slänga i den gröna påsen? 

För att systemet ska fungera är det viktigt att endast lägga matrester i den gröna påsen. Det 

kan vara matrester som blivit kvar på tallriken, mat som blivit för gammal och sådant som blir 

över när du tillagar mat som exempelvis potatisskal, äggskal, matfett, kött- och fiskben eller 

kaffesump. Du ska INTE lägga förpackningar, papper, tobak, plast och allt som ska till övrig 

återvinning i den gröna påsen. 

Det ska vara så enkelt som möjligt! 

När den gröna påsen är full, knyter man bara en dubbelknut och slänger den bland de övriga 

soporna i den vanliga soptunnan. Alla övriga sopor som slängs i soptunnan ska också vara 

förpackade i plastpåse med dubbelknut. Lösa föremål ställer till problem i sorteringsanlägg-

ningen och då kommer matresterna inte till nytta. Det är tillåtet att lägga säckar i tunnan, men 

det får max vara 125 liters säckar. 

MATAVFALL 

Nu likriktar vi sommarabonnemangen i våra medlemskommuner. Det innebär att i Hallsbergs 

och Lekebergs kommun utökas fritidsabonnemangen till 13 hämtningar/säsong. Vi inför även 

ett sk högsommarabonnemang (som Lekebergs kommun redan har) under juni-aug med 6 

hämtningar/säsong, för de som bara besöker sin stuga under några månader på sommaren. 

 

SOMMARABONNEMANG 

OBS! 

Fritidsabonnemangen utökas automatiskt till 

13 hämtningar/säsong. Vill du ändra till hög-

sommarabonnemang, kontakta kundtjänst.  

 

Vi sorterar matavfallet i den gröna påsen som slängs i den vanliga    

soptunnan. Det kan då omvandlas till biogas och biogödsel. 

Som ny abonnent får du ett startpaket. Det består av en påshållare, en 

rulle gröna påsar, informationshäfte och en sorteringsguide om vad som 

ska läggas i den gröna påsen och hur sorteringen kommer att gå till. 
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 HÄMTNINGSSCHEMA FÖR SOMMARABONNENTER   

 

ASKERSUNDS KOMMUN 
 

JÄMNA VECKOR: v. 16- 40, (MÅNAD v.20-40) (HÖGSOMMAR v. 24-34) 

  

Måndag  Sikudden, Östersjötorp, Björnvik, Stenboda 

 

Onsdag    Kajen, Hugghult, Tisarbaden, Djupviken (sjösidan), Karintorp, 

            Sörängen, Bäckatorp, Rosendal, Sandnäs, 

            Östersjölund, Västra Å, Luckebo, Skyllberg  

 

Torsdag Forsa, Forsanäset, Nydalen, Hulta, Kettstaka, Harge, Hargemarksvägen, Bastedalen, 

Skyrsta, Grönebacke, Hjälme, Solvik, Gammeldrätt, Långvik, Uppsala 

 

Fredag Askersunds tätort, Haga, Tikanäs, Boda, Uvaberget, Algrena, Brandsjöhult,             

Igelbäcken, Vältorp, Starketorp, Sagersta, Markebäck, Ljungås, Vagersta 

 

OJÄMNA VECKOR v. 17-41, (MÅNAD v.19-39) (HÖGSOMMAR v.23-33) 

 

Måndag Askersundsby, Läggesta, Snavlunda, Kårberg, Stimmerkulla, Skuru, L Skuru,             

Ingelsby, Edö, Djupviken, Karstorp, Baggefallet, Åsbro samhälle 

 

Tisdag Mariedamm, Ekershyttan, Fröshyttan, Joxtorp, Dunsjö, N Knalla, Ö Knalla, 
Kärra, Lidan, Rävaberget, Sänna, Hammar, Aspa, Olshammar, Broängsvägen, 

Hässleberg 

 

Onsdag Sontorp, Tycke, Björstorp, Håkantorp 

 

Torsdag Estabo övre och nedre delen, Talludden, Nyckelhult, Norra Hunna, Svinnersta, 

Bölegatan, Torpa, Rya, Fallköping, Breberg, V.-gatan, Mörtsjön, Zinkgruvan 

 14 DAGARSHÄMTNING: Åmmeberg, Närkesberg, Linnerud, Siggetorp,         

Knutstorp, Bengtstorp, Emme, Öjetorp, Tillefärd 

 

Fredag Gålsjö, Rönneshytta, Hällebo, Lerbäck, Hult, Ånstorp, Nordhagen Askersund 

 

OJÄMNA VECKOR: v. 21 -41  
 

Tisdag    MÅNADHÄMTNING: Olshammar, Kärra, Lidan, Rävaberget 

 

Torsdag       MÅNADSHÄMTNING: Åmmeberg, Närkesberg, Linnerud, Siggetorp, Knutstorp,       

Bengtstorp, Emme, Öjetorp, Tillefärd 
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 HÄMTNINGSSCHEMA FÖR SOMMARABONNENTER   

 
HALLSBERGS KOMMUN 

 

JÄMNA VECKOR: v. 16- 40, (MÅNAD v.20-40) (HÖGSOMMAR v. 24-34) 

 

Onsdag  Tisarbaden, Granvik, Tripphult, Motorp 

 

Torsdag  Tunbo, Kvarsätter, Hultsjön, Gårdsjöbacka  

 

OJÄMNA VECKOR v. 17-41, (MÅNAD v.19-39) (HÖGSOMMAR v.23-33) 

 

Måndag Joganbo, Hällebo, Ön, Sättran 

 

Tisdag  Sottern 

 

Torsdag  Viken, Billsgårdsvägen 

 

Fredag  Kävesta, Norrtorp, Saltorp 

 

Övriga sommarstugor enligt körtur för den ordinarie sophämtningen. 

 

LAXÅ KOMMUN 
 

JÄMNA VECKOR: v. 16- 40, (MÅNAD v.20-40) (HÖGSOMMAR v. 24-34) 

 

Måndag  Laxå centrum, Ramundervägen, Villagatan, Parkgatan, Saltängen, Porla, Bålby,     
Svartåvägen, Stavåna, E20 riktning från Finnerödja mot Laxå, Björkmarken,           

Hjulåsen, Västansjö, Grönlid, Anderstorp, Östra Laxsjön 

 

Tisdag  Laxå centrum, ESAB-området, Lindåsen, Hasselfors tätort, Skagernområdet,      

Barrud, Ramsnäs, Kyrkhävden, Bråtnefallet 

 

Onsdag  Kanalområdet, Finnerödja tätort, E20 riktning från Laxå mot Finnerödja 

 

Torsdag    Släpersberg, Lassåna, Oxhagen, Nyhammar, Röfors tätort 

 

OJÄMNA VECKOR v. 17-41, (MÅNAD v.19-39) (HÖGSOMMAR v.23-33) 

 

Onsdag    Tivedenområdet, Svarvarhemmet, Bro 
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HÄMTNINGSSCHEMA FÖR SOMMARABONNENTER   

 
LEKEBERGS KOMMUN 

 
JÄMNA VECKOR: v. 16- 40, (MÅNAD v.20-40) (HÖGSOMMAR v. 24-34) 

 

Måndag Högaberg, Från Carlsforsvägen: Bäckatorp, Torhyttan, Hemsjön 

 

Tisdag Vekhyttan, Kinkhyttan, mot Mossen, Tryggeboda 

 

Onsdag   Brohyttan, Finntorp, Bälsås, Västanby, Kälkesta, Hidingesund 

 

Torsdag   Brotorp, Skärmartorp, Hidinge, Lanna 

 

Fredag   Edsbergs via, Gropen, Kvistbro 

 
 
 

OJÄMNA VECKOR v. 17-41, (MÅNAD v.19-39) (HÖGSOMMAR v.23-33) 

 

Måndag Vägen från Edsbergs kyrka mot Vretstorp, Logsjögatan, Trystorp, Tångeråsa 

 

Tisdag Hackvad, Gippersta, Kräcklinge, Falkenå, Nalavi, Torp, Nästorp 

  

Onsdag Vägen från Fjugesta mot Sannakroa, Fjugesta tätort nedanför gamla    

järnvägen, Mullhyttans tätort 

 

Torsdag   Fjugesta tätort ovanför gamla järnvägen 

 

Fredag Norra Korsgatan, Garphyttans Nationalpark, Klunkhyttan, Norra och Södra   

Leken, Magria 

 

 

 

Så här många hämtningar ingår i ditt            

sommarabonnemang 

 

Fritidshämtning = 13 hämtningar/säsong 

Månadshämtning = 6 hämtningar/säsong 

Högsommarhämtning = 6 hämtningar/säsong 
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ÅTERVINNINGSCENTRALERNA 

Här kan du som privatperson och sopabonnent lämna ditt grovavfall.  

Säckar med grovavfall får ej kastas på återvinningscentralen. Allt material ska 

tömmas ur, sorteras och läggas i respektive behållare. Förbered och sortera 

gärna innan du åker iväg med ditt grovavfall. 

Du är välkommen att åka till vilken av förbundets återvinningscentraler du vill. 

Måndag: 08.00 - 13.00 

Tisdag: 13.00 - 19.00 

Torsdag: 11.00 - 17.00 

Första helgfria lördag varje månad: 10.00 - 15.00 

Röda dagar stängt!  

Öppet Grönt kort alla dagar 08.00 - 21.00 

Måndag: 13.00 - 19.00 

Tisdag: 13.00 - 17.00 

Onsdag: 13.00 - 19.00 

Torsdag: 08.00 - 17.00 

Fredag: 08.00 - 13.00 

Tredje (och femte) helgfria lördag  

varje månad: 

10.00 - 15.00 

Röda dagar stängt!  

Invånare i Hallsbergs kommun har även rätt att nyttja återvinningscentralen 

i Kvarntorp mot uppvisande av kommunkort. 

Öppettider: 

Öppettider: 
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ÅTERVINNINGSCENTRALERNA 

Öppettider: 

Måndag: 11.00 - 19.00 

Onsdag: 08.00 - 13.00 

Fredag: 11.00 - 16.00 

Fjärde helgfria lördagen varje månad: 10.00 - 15.00 

Röda dagar stängt!  

Måndag: 13.00 - 19.00 

Tisdag: 08.00 - 13.00 

Torsdag: 13.00 - 19.00 

Andra helgfria lördagen varje 

månad: 

10.00 - 15.00 

Röda dagar stängt!  

Om röd dag infaller vid ordinarie lördagsöppet så är det öppet näst-

kommande lördag. 

Ett nytt system har införts på återvinningscentralen i Askersund, där 

privatpersoner kan besöka ÅVC:n alla dagar i veckan om man har ett 

sk ”Grönt kort”. Läs mer om hur det fungerar på vår hemsida. 

Öppettider: 
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HÄMTNING AV GROVSOPOR 

Hämtning av grovsopor från privathushåll sker en gång per år. 

 

DETTA ÄR GROVSOPOR 

Skrymmande avfall som inte ska läggas i sopkärlet. Exempelvis möbler, skidor, 

madrasser, sanitetsporslin, större leksaker och mindre motordrivna maskiner.        

OBS! Gräsklippare o dyl. måste vara tömda på olja och bensin. Större avfall som t ex 

hammockar och gungställningar skall plockas isär. 

 

DETTA ÄR ÅTERVINNINGSBARA GROVSOPOR SAMT EL-AVFALL SOM TAS MED 

Kylar, frysar, microvågsugnar, disk– och tvättmaskiner, torkskåp, spisar, normalstort 

plåtbadkar, cyklar och skottkärror. Uppladdningsbara apparater eller apparater med 

stickkontakt eller t ex hushållsmaskiner, solarier (dock ej lysrören), TV, dammsugare, 

kameror, mobiltelefoner, datorer och trädgårdsredskap. 

 

DETTA ÄR INTE GROVSOPOR OCH TAS EJ MED 

Byggavfall från egen renovering 

Köksskåp, garderober, kaminer, radiatorer, vedspisar, oljepannor, vattenpumpar,    

hydroforer, fasta installationer, jord, sten, staket, trätrall, cementplattor, sandlådor, 

stora trädgårdsmaskiner. Kan lämnas in sorterat på återvinningscentralen. 

 

FARLIGT AVFALL 

Farligt avfall får inte lämnas som grovsopor. Det ska lämnas till Röda Slingan eller på 

återvinningscentralen. 
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HÄMTNING AV GROVSOPOR 

TRÄDGÅRDSAVFALL 

Trädgårdsavfall får inte läggas vare sig i sopkärlet eller bland grovsoporna. Om du 

inte komposterar själv kan du lämna ditt trädgårdsavfall på återvinningscentralen. 

BILDELAR, DÄCK OCH SKROTBILAR 

Skrotbilar ska lämnas till en bilskrot. Däck med eller utan fälg kan du lämna mot en 

mindre kostnad på någon av våra återvinningscentraler. 

ÅTERVINNINGSBART MATERIAL 

Tidningar, glas, plast-, pappers– och metallförpackningar lämnas på någon av      

återvinningsstationerna. 

VAPEN, SPRÄNGÄMNEN, FYRVERKERIER OCH AMMUNITION   

Lämnas till polisen 

         OBS! 

 Grovsoporna måste tydligt vara märkta med ”GROVSOPOR”. 

 Osorterat material i säckar medtages ej. Säckar får ej vara tillslutna. 

 Varje hushåll får lämna max 3 m³ grovsopor. 

 Ställ ut grovsoporna (märkta med ”GROVSOPOR”) vid hämtningsstället (bredvid 

sopkärlet) eller (om du har soptunnan inne på en gård så måste grovsoporna 

ligga ute vid vägen) väl synliga före kl: 06.00 måndag morgon, den vecka 

grovsopshämtningen sker. 
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HÄMTNING AV GROVSOPOR 

LEKEBERGS KOMMUN 

Vecka 34 

Dormen, Hemsjön, Torhyttan, Bäcketorp, Mullersätter, Tryggeboda, Norra och Södra 

Övratorp, Vekhyttan, Ribbohyttan, Norra och Södra Vissboda, Lekhyttan söder om E18, 

Lekhult, Leken, Mullhyttans tätort 

Vecka 35 

Fjugesta tätort samt Gropen, Ökna och Kvistbro stationssamhälle, Östra Hulvik, Käxle, 

Sättran, Edsberg, Lanna, Hidingebro, Vretavägen samt vägen mellan Edsberg och 

Kvistbro kyrkor, Svenshyttan, Lekhyttan norr om E18, Skärmartorp, Brohyttan,          

Sörgårdarna, Finntorp, Bälsås, Västanby, Kälkesta, Knista, Magria 

Vecka 36 

Sörby, Ägelsta, Logsjö, Binninge, Trystorp, Tångeråsa, Riseberga, Härvesta, Håvesta, 

Hackvad, Götabro, Kräcklinge, Nalavi, Norra och Södra Folkavi 

LAXÅ KOMMUN 

Vecka 37 

Måndag: Laxå, Hasselfors, Bålby, Porla, Stavåna, Röfors, Brunnsnäs och längs 

med väg 205 

Tisdag: Finnerödja, Gatan, Längs med E20 mellan Finnerödja—Laxå 

Onsdag: Tived, Skagernområdet, Kyrkhävden, Ramsnäs 

DE

U

ÅTE

MI

ÅTE
LO

T Tänk på att det du inte längre vill ha, kanske 

passar någon annan. Skänk gärna till återbruk. 
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HÄMTNING AV GROVSOPOR 

ASKERSUNDS KOMMUN 

Vecka 38 

Askersunds tätort, Olshammar, Igelbäcken, Hammar, Sänna, Bastedalen, Harge, 

Forsa, Nydalen 

Vecka 39 

Lind, Lindsrödjan, Markebäck, Stenboda, Åmmeberg, Zinkgruvan, Mariedamm,      

Närkesberg, Rönneshytta, Lerbäck, Stimmerkulla, Skuru 

Vecka 40 

Skyllberg, Ingelsby, Åsbro, Kårberg, Tycke, Sontorp, Snavlunda, Svinnersta,          

Läggesta, Askersundsby 

HALLSBERGS KOMMUN 

Vecka 37 

Tätorterna Hjortkvarn och Svennevad, landsbygdsorterna Gryt/Björnhammaren, Bo,    

Kattala, Haddebo, Skogaholm, Ålsta, Hällebo, Käfsterud, Värsta, Kånsta, Hamra,        

Sannahedsvägen, Samsala, Bäckaskog, Lycketorp 

Vecka 38 

Stora Älberg, Herrgryt, Valldala, Salsbro, Viby, Getingeberg, Värnsta, Körtingsberg, Norra 

Västanmossa, Lundby, Systeräng, Fagerbjörk, Bulltorp, Lindalen, Sjöstorp, Orrkulla,     

Fagerlid, Markatorpsvägen, Lunnagatan, Odensvi, Lybby, Tystinge, Våglyckan, Östansjö 

norr om järnvägen, Tripphult, Skallerud, Blåberga, Tisarbaden, Tunbohässle, Ormhult,  

Tisarstrand, Hultsjön, Tarsta, Segås, Bäcketorp, Kalsta, Vrana, Åkerby 

Vecka 39 

Tätorterna Östansjö, Vretstorp, Esplanaden, Tornområdet, Vingen, Hässleberg i Hallsberg 

Vecka 40 

Tätorterna Pålsboda, Sköllersta, samt övriga delar i Hallsberg inklusive alla bostadsrätts-

föreningar  
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TEXTILIER 

Farligt avfall kan skada miljön om det lämnas på fel ställe. Det får inte hamna bland 

det övriga hushållsavfallet eller spolas ner i avloppet utan ska lämnas på återvinnings-

centralen eller till Röda slingan.  

Röda slingan är en mobil miljöstation som stannar på de flesta återvinningsstationer i 

kommunen en gång varje höst. 

Allt farligt avfall som du lämnar på återvin-

ningscentralen eller Röda slingan sorteras 

innan det skickas vidare för fortsatt behand-

ling vid särskilda behandlingsanläggningar. 

Vid minsta tvekan om avfallet är farligt 

eller inte - behandla det som farligt avfall. 

FARLIGT AVFALL 

Det som lämnas till vår textilinsamling går till återanvändning och återvinning, vilket 

innebär att man kan lämna både hela kläder och textilier. Även trasiga kläder och 

textilier kan lämnas, då dessa blir återvinningsprodukter t ex trasor och isolerings-

material. 

Det enda som INTE skall lämnas in i vår 

insamling är material som är blött och 

extremt smutsigt.   
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Ex. på farligt avfall som lämnas på ÅVC eller till Röda slingan 

 KEMIKALIER  -  Bekämpningsmedel, spillolja, lösningsmedel, hårfärgningsmedel, 

starka rengöringsmedel och liknande lämnas i sin originalförpackning. Om det 

lämnas i annan förpackning är det viktigt att skriva på vad den innehåller. För att 

vi ska kunna hantera oljor och fetter ska inte dunken vara större än 10 liter. 

Tänk på att inte blanda olika medel, utan lämna in dem var för sig. Kontrollera också 

att förpackningen inte läcker. Allt detta gör man för att olika avfall ska kunna behandlas 

på rätt sätt, men också för att inte utsätta de personer som ska handskas med avfallet 

för några risker.  

 MÅLARFÄRG  -  Rester av målarfärg, impregneringsmedel, lim, fernissa, spackel 

och liknande, men även sprayflaskor och nagellack, ska lämnas till Röda slingan 

eller återvinningscentral. Förpackningar med färgrester, även intorkade, lämnas 

också där, även om färgen är vattenlöslig. Om avfallet inte lämnas i sin original-

förpackning är det viktigt att skriva på vad den innehåller. Om burken är      

urskrapad och torr kan den lämnas för återvinning i behållare för plast- eller     

metallförpackning. 

 EL-AVFALL  -  Alla produkter med sladd eller batteri ska lämnas som el-avfall när 

de är förbrukade. Det kan finnas inbyggda batterier i många produkter. Hela    

produkten ska då lämnas in. Även lysrör och glödlampor räknas som el-avfall.  

Röda slingan tar endast emot smått el-avfall såsom telefoner, brödrostar m.m. 

 SMÅBATTERIER -  kan även lämnas i batteriholkar. 

 LÄKEMEDEL  -  Läkemedel, använda sprutor och kanyler lämnas in på apoteket. 

 ASBEST  -  kan lämnas på återvinningscentralerna (max 10 kg, väl inpackat) 

FARLIGT AVFALL 
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FARLIGT AVFALL 

ASKERSUNDS KOMMUN 
LÖRDAG 29 SEPTEMBER 

ÅVS Olshammar 09.00-09.45 

ÅVS Hammar 10.15-11.00 

Nydalen (vid busshållplatsen) 11.30-12.00 

ÅVS Zinkgruvan 13.00-13.45 

ÅVS Åmmeberg 14.15-15.00 

 

LÖRDAG 6 OKTOBER 

ÅVS Askersunds Reningsverk 09.00-09.45 

Snavlunda (parkeringen mittemot kyrkan) 10.15-11.00 

ÅVS Rönneshytta 11.30-12.15 

ÅVS Åsbro 13.30-14.15 

OBS! Det farliga avfallet måste lämnas direkt till Röda Slingan. Det är inte tillåtet 
att ställa ut avfall vid hämtstället före insamlingen. 

Röda slingan stannar på följande platser för att ta emot ditt farliga avfall: 

LEKEBERGS KOMMUN 
LÖRDAG 8 SEPTEMBER 

ÅVS Lanna 09.00-09.45 

ÅVS Mullhyttan 10.15-11.00 

Hackvads Via (in på avfarten mot Kräcklinge) 11.30-12.15 

LAXÅ KOMMUN 
LÖRDAG 15 SEPTEMBER 

ÅVS på Sanneruds bygata, Sannerud 09.00-09.45 

ÅVS vid Carlssons Livs, Finnerödja 10.15-11.00 

Parkeringen vid Folkets Hus, Bruksgatan, Röfors 11.30-12.15 

Nytorget, korsningen Röforsvägen-Smedjegatan, Laxå 13.00-13.45 

ÅVS på Öfwerströmsgatan, Laxå 14.00-14.45 

ÅVS på Hyttvägen, Hasselfors 15.15-16.00 

HALLSBERGS KOMMUN 
LÖRDAG 22 SEPTEMBER 

ÅVS Vretstorp, Rabogatan 09.00-09.45 

ÅVS Östansjö, Hallsbergsvägen 10.00-10.45 

ÅVS Sköllersta, Klockarvägen 11.15-12.00 

ÅVS Pålsboda, vid ICA 12.45-13.30 

ÅVS Svennevad, riksväg 51 14.00-14.45 

ÅVS Hjortkvarn, rastplatsen riksväg 51 15.15-16.00 
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Förpackningar som lämnas i återvinningsbehållare ska vara tomma och rena. 

Om en förpackning består av olika material ska den delas upp och materialen lämnas 

sedan var för sig. Kan den inte delas sorterar man efter det material som förpackningen 

till största delen består av. Tidningar samt förpackningar av glas, metall, plast och pap-

per skall hushållen själv transportera till någon återvinningsstation.  

FÖRPACKNINGAR OCH TIDNINGAR 

Tips: Ibland har plastpåsar en folie av metall 

och det kan vara svårt att avgöra vilket  

material det finns mest av. Prova med att 

knyckla ihop den. Om den förblir hopknycklad 

är det mest metall. Om den vecklar ut sig igen 

är det mest plast. 

Återvinningsstationerna, där du kan lämna förpackningar och tidningar, drivs och ägs 

av förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI). Om någon behållare behöver tömmas 

eller om det behövs städning på platsen kan du kontakta FTI ( tel: 0200-88 03 11). 

Mer information om Förpacknings- och Tidningsinsamlingen finner du på www.ftiab.se 

Du vet väl att: 

Sprayburkar som är helt tomma sorteras 

som metallförpackning! 

Om det finns gas kvar i sprayburken så 

lämnas den som farligt avfall 

(Aerosoler). 
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PLASTFÖRPACKNINGAR  -  Plastbärkassar, plastpåsar, 

plasttuber, refillpaket, plastfolie och -film, innerpåsar i till    

exempel müslipaket, flaskor, burkar, små dunkar och hinkar 

(sylt), chipspåsar, frigolit. Frigolit räknas också till plast-

förpackningar. Frigolittråg till kött och fisk ska alltså läggas i 

behållaren för plastförpackningar. 

FÖRPACKNINGAR OCH TIDNINGAR 

PAPPERSFÖRPACKNINGAR  -  Pasta- och flingpaket, 

mjölk- och juiceförpackningar, sockerpåsar, hundmatsäckar, 

pappersbärkassar, wellpapplådor från TV, stereo, möbler 

mm. Vik ihop och platta till pappersförpackningen, så tar den 

mindre plats. 

METALLFÖRPACKNINGAR  -  Konservburkar, sprayburkar, 

tuber, kapsyler, lock, penseltorra målarburkar (torra och 

urskrapade), även folien på crème fraiche-burken och skruv-

korkar. Alla förpackningar är viktiga. 

GLASFÖRPACKNINGAR  -  Flaskor och burkar. Färgade 

och ofärgade glasförpackningar sorteras var för sig. Skruv-

korkar av metall ska inte sitta kvar på flaskorna, men    

ringen som är kvar efter korken kan dock sitta kvar. 

TIDNINGAR/RETURPAPPER  -  Dags– och veckotidning, 

tidskrifter, kataloger (postorder– och resekataloger),       

reklamblad, broschyrer, skriv-/ritpapper och pocketböcker. 

Häftklamrar och spiraler behöver du inte ta bort från tid-

ningar eller block. 
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SLAMTÖMNING  

Slamavskiljare och slutna tankar ska vara uppmärkta och lättillgängliga för tömning. 

Locket skall kunna öppnas av en person och får inte vara övertäckt vid tömningen. 

Fastighetsinnehavaren ansvarar för underhåll av anläggningen. Vägen för hämtnings-

fordonet ska vara framkomlig och plogas och sandas vid behov. I taxan ingår           

20 meter slang. Om mer slang krävs för att tömma brunnen debiterar entreprenören    

en extra kostnad.  

SLAM/LATRIN 

LATRIN 

Hämtning av latrin utförs i alla sydnärkekommuner.   

Behållare köps på någon av våra återvinningscentraler. 

Använd behållare ställs ut på anvisad plats, normalt 

platsen för sopkärlet. Priset är 350 kr/kärl. I kärlpriset 

ingår samtliga kostnader såsom hämtning, transport, 

destruktion av latrinet vid reningsverk samt moms.  

OBS! Endast kärl med godkänd etikett får lämnas!    

Tömning av slam från slamavskiljare sker som regel 

löpande under året enligt schemalagda turer.         

Extratömning kan utföras vid behov. 

Tömning av slam från slutna tankar sker vid behov 

efter beställning. 

På uppdrag av Askersund, Laxå och Lekebergs 

kommun sköter entreprenören Närkefrakt tömning 

av slamavskiljare och slutna tankar. I Hallsberg är 

det  ÖSAB som sköter detta. 

Den som har förmultningstoalett, separerande toalett eller annan sorts torrtoalett 

ska normalt ta hand om latrinet själv. Kontakta miljöförvaltningen för närmare upp-

lysning om vad som gäller. 
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ÅTERBRUK 

På återvinningscentralerna finns mottagning 

för saker du kan skänka till återbruksverk-

samheter. Där kan du lämna möbler,          

husgeråd, leksaker, prydnadssaker, sport-

artiklar m.m. som sedan tas om hand av   

verksamheter som vi samarbetar med i de 

olika kommunerna.  

VAD BETALAR DU FÖR? 

 Insamling, transport och behandling av hus-

hållsavfall. Sophämtning sker i regel varannan 

vecka. 

 Grovsopshämtning en gång/år (hösten) för alla 

abonnenter. 

 Insamlingsrunda av farligt avfall en gång/år. 

 Öppethållande och drift av återvinningscentral 

där hushållen får lämna sorterat avfall. 

 Kundservice/administration (kundtjänst, fakture-

ring, ekonomi, hemsida, planering, statistik 

m.m.) 

ABONNENTENS ANSVAR 

Sopkärlet får inte fyllas mer än att det lätt kan tillslutas och får inte heller vara så tungt att det 

blir svårt att flytta. Avfallet ska vara väl emballerat så att skada på miljö, arbetsmiljö eller an-

nan olägenhet inte kan uppstå. Farligt avfall och elektronik hör inte hemma i sopkärlet utan 

lämnas på återvinningscentralen. Vintertid är det viktigt att skotta rent från snö och sanda. 

Rengöring av sopkärl och soprum sköts av fastighetsägaren. 

Fastighetsägaren ansvarar för meddelande om förändringar, t ex ägarbyte. 

På tömningsdagen senast kl:06.00 ska sopkärlet stå max 3 m från där sopbilen stannar (om 

inte annat avtalats) så att tömning lätt kan utföras. Handtaget ska vara vänt utåt vägen. 
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Sydnärkes kommunalförbund 

Telefon: 0582-68 57 00 Öppet:mån-fre kl: 08.00-16.00            

dag före röd dag stänger kundtjänst kl: 12.00 

Besöksadress: Södra Allén 2, Hallsberg 

E-postadress: info@kf.sydnarke.se 

Hemsida: www.kf.sydnarke.se 

Laxå Vatten 

Telefon: 0584-47 32 00 Öppet: mån-fre kl: 08.00-12.00 

Närkefrakt 

Telefon: 019-20 63 04 Öppet mån-fre kl: 07.00-16.00 

Telefon efter kl: 16.00 (ej jour): 070-319 92 27 

ÖSAB 

Telefon: 019-23 50 83 Öppet mån-fre kl: 07.00-16.00 

Jourtelefon: 0705-23 50 83 

FTI ( Förpacknings– och tidningsinsamlingen) 

Telefon: 0200-88 03 11, Hemsida: www.ftiab.se 

ÖPPETTIDER OCH TELEFONNUMMER 

Vid frågor om:          Kontaktar du: 

SOPHÄMTNING i Askersund, Hallsberg, Laxå, Lekeberg    Kommunalförbundet 

FAKTURAFRÅGOR avseende vatten i Askersund, Hallsberg   Kommunalförbundet 

och Lekeberg 

FAKTURAFRÅGOR avseende vatten i Laxå       Laxå Vatten 

FAKTURAFRÅGOR gällande slam i Askersund och Laxå    Närkefrakt 

FAKTURAFRÅGOR gällande slam i Hallsberg och Lekeberg   Kommunalförbundet 

SLAMTÖMNING i Askersund, Laxå och Lekeberg     Närkefrakt 

SLAMTÖMNING i Hallsberg        ÖSAB 

ÅTERVINNINGSSTATIONER        FTI 


