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Sydnärkes kommunalförbund

SOPHÄMTNING

Ansvarar för insamling av hushållsavfall samt drift av återvinningscentralerna i
Askersund, Hallsberg, Laxå och Lekeberg.

SOPHÄMTNING
Nyårsdagen, midsommarafton och julafton hämtas inga sopor. Övriga helgdagar
som infaller måndag till fredag körs som vanligt. Med reservation för ev. ändring
vid inkörning jul, nyår och midsommar. Se då vår hemsida: kf.sydnarke.se eller
ring vår kundtjänst: 0582-68 57 00.
Senast kl:06.00 på tömningsdagen 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.
Har du tillfälligt mer hushållssopor än vanligt kan du ringa kundtjänst och beställa
hämtning av extrasäck (mot en avgift) som tas med vid nästa ordinarie hämtning.
Extrasäck tas inte med utan att man ringt och beställt det innan!
För att sopköraren ska tömma sopkärlet ska det sitta en giltlig etikett på kärlet
som visar tjänstenummer, anläggningsadress och abonnemang.

Om du själv komposterar allt ditt matavfall i en varmkompost, kan du ha månadshämtning (krävs beslut från miljöförvaltningen).

FRITIDSABONNEMANG
Du som har fritidshus, och bara vistas där under sommarhalvåret, har möjlighet

att ha sk fritidsabonnemang.
Det innebär att man får sitt kärl tömt 13 gånger under sommarperioden.
Det finns även ett högsommarabonnemang där man får sitt kärl tömt 6 ggr per
säsong.
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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 går till.

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 (även kaffefiltret). 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 sorteringsanläggningen och då kommer matresterna inte till
nytta. Det är tillåtet att lägga säckar i tunnan, men det får max vara 125 liters
säckar.

Hur får jag nya gröna påsar?
Du som bor i villa knyter en påse runt handtaget på ditt sopkärl, så lämnar sopköraren en ny rulle på ditt sopkärl vid nästa hämtning.

Du som bor i lägenhet kontaktar din hyresvärd som tillhandahåller påsar.
Du som driver restaurang eller liknande kan få större påsar att samla ditt matavfall i.
Beställ påsar på vår hemsida eller kontakta vår kundtjänst för mer information.
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MATAVFALL

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

ULLAVIVÄGEN 6 ASKERSUND

ÅTERVINNING

ÖPPETTIDER
Måndag:

08.00 - 13.00

Tisdag:

13.00 - 19.00

Torsdag:

11.00 - 17.00

Första helgfria lördagen

10.00 - 15.00

varje månad:

Röda dagar stängt!
Öppet Grönt kort alla dagar 08.00 - 21.00

LERTAGSGATAN 23 HALLSBERG
ÖPPETTIDER
Måndag:

13.00 - 19.00

Tisdag:

08.00 - 17.00

Onsdag:

13.00 - 19.00

Torsdag:

08.00 - 17.00

Fredag:

08.00 - 13.00

Lördag:

10.00 - 15.00

Röda dagar stängt!

Invånare i Hallsbergs kommun har även rätt att nyttja återvinningscentralen i Kvarntorp.
En ny återvinningscentral byggs i området Ulvsätter i Hallsberg. När den öppnar kan
nuvarande öppettider komma att ändras.
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STORÄNGEN LAXÅ

Tisdag:

15.00 - 19.00

Fredag:

12.00 - 16.00

Fjärde helgfria lördagen

10.00 - 15.00

varje månad:

Röda dagar stängt!
Öppet Grönt kort alla dagar

08.00 - 21.00

ÅTERVINNING

ÖPPETTIDER

ÖPPETTIDER
Måndag:

13.00 - 19.00

Torsdag:

10.00 - 16.00

Andra helgfria lördagen

10.00 - 15.00

varje månad:

Röda dagar stängt!
Öppet Grönt kort alla dagar 08.00 - 21.00

Boende (med sopabonnemang) i våra kommuner är välkomna att åka till vilken
av förbundets återvinningscentraler man vill.

Med reservation för ev. ändringar. Se vår hemsida www.kf.sydnarke.se
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NYTT SKYLTSYSTEM

NYTT SKYLTSYSTEM SOM GÖR DET ENKELT FÖR DIG
Vi byter till ett nytt gemensamt skyltsystem som kommer att finnas i

hela Norden. Det gör det enkelt för dig att sortera ditt avfall vart du än
kommer. Fördelarna är många och vid hög igenkänning blir det lättare
för alla att sortera rätt.
Det finns även en sorteringsguide du kan hämta på återvinningscentralen eller ladda ner från vår hemsida.

Fraktioner uppe på rampen

Så här ser flödet ut när du lämnar ditt avfall på våra NYA återvinningscentraler. Det som skiljer sig är Lekebergs ÅVC där Pallar,
som lämnas sist (efter rampen).

Sten & grus, isolering, trädgårdsavfall, ris

Förpackningar

•

Det är endast FÖRPACKNINGAR av plast som skall lämnas i
FTI:s plastcontainrar.

•

Om en container är full, t ex trä, lägg ditt träavfall i en annan
container för trä.

•

Om STOPPADE MÖBLER-containern är full, ställ då din soffa
eller dyl. nedanför rampen på höger sida enligt anvisningar.

•

Tomma dunkar, hinkar skall EJ läggas på FARLIGT AVFALL.
Är de spilltomma så räknas de som förpackning, och läggs då i
FTI:s containrar.

Matfett, elektronik, farligt avfall, fönster

Pallar

Har du däck, material med asbest eller invasiva
växter så skall du kontakta personalen.

Förpackningar

Textilier, vitvaror, kyl/frys
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Återbruk

NYTT SKYLTSYSTEM

NÅGRA SAKER ATT TÄNKA PÅ , SOM OFTA BLIR FEL

GRÖNT KORT

EN UTÖKAD SERVICE FÖR DEJ SOM VILL KUNNA BESÖKA
ÅTERVINNINGSCENTRALEN ALLA DAGAR I VECKAN.
På återvinningscentralerna i Askersund, Lekeberg och snart även Laxå, kan
privatpersoner som är över 18 år, besöka ÅVC:n alla dagar i veckan under
tiden 08.00 - 21.00 om man har ett sk ”Grönt kort”. Det "Gröna kortet" gäller
inom förbundet och kan nyttjas på de centraler där vi har det systemet.
För att få "Grönt kort" måste man gå en kortare utbildning i hur återvinningscentralen fungerar och sedan registreras man som användare och kan använda sitt körkort som nyckel till grinden. Grönt kort är till för privathushåll
som är kunder hos Sydnärkes kommunalförbund.
Verksamhetsavfall är INTE tillåtet att lämna under "Grönt kort-tid".

Anmäl dig för utbildning via vår hemsida:
www.kf.sydnarke.se/atervinning/atervinningscentraler Välj fliken Grönt kort
Vi kallar dig därefter via ett SMS-meddelande till utbildningen som tar cirka
en timme, och sker på återvinningscentralen.
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Så här fungerar det:

knapp vid grind). Belysningen tänds när grinden öppnas och släcks
automatiskt när du lämnat anläggningen.
Det finns kameror som används för att övervaka när det är dags att
tömma containrarna och när det behöver snöröjas. Kamerorna ger
också en möjlighet att återkoppla felsorteringar.
Tyvärr händer det ju någon gång att vi hittar farliga saker i containrarna. Något som kan vara farligt för människor eller något som kanske
förstör hos de som tar emot avfallet. När man drar körkortet registreras
besöket i en databas. Du är välkommen hur många gånger som helst
och registreringen behövs för att systemet skall fungera och för att vi
ska få statistik.
Tänk på:
Inget avfall får slängas i säck. Säck endast tillåtet i textilinsamlingen.
Följ instruktionerna som finns på skyltarna på återvinningscentralen.
Var noggrann när du sorterar så sparar vi både energi och natur-

resurser. En tumregel vid sortering av föremål som består av olika
material är att låta den största andelen avgöra var avfallet ska läggas.
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GRÖNT KORT

Grinden stannar om något är i vägen. Det finns även ett nödstopp (röd

HÄR LÄMNAS FARLIGT AVFALL:

FARLIGT AVFALL

Återvinningscentralen
Här kan man som privatperson lämna sitt farliga avfall i respektive
fraktion. Ej tomma förpackningar, de sorteras som förpackning.

EL-IN skåp
I vissa matbutiker finns skåp där du kan lämna småbatterier,
glödlampor och småelektronik.

Röda Slingan
Röda slingan är en årligt återkommande insamling av farligt avfall
och smått el- och elektronikavfall som körs i våra kommuner.
Hämtningsschema för Röda Slingan hittar du på nästkommande
sida.
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OBS! Det farliga avfallet måste lämnas direkt till Röda Slingan. Det är inte tillåtet
att ställa ut avfall vid hämtstället före insamlingen.

LEKEBERGS KOMMUN
LÖRDAG 3 SEPTEMBER
ÅVS Lanna 09.00-09.45
Vallgatan 43, Fjugesta 10.15 - 11.00
ÅVS Mullhyttan 11.30-12.15
Hackvads Via (in på avfarten mot Kräcklinge) 12.45 - 13.30

LAXÅ KOMMUN
LÖRDAG 10 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 17 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

ASKERSUNDS KOMMUN
LÖRDAG 24 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 1 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
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FARLIGT AVFALL - RÖDA SLINGAN

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

ÅTERBRUK

Saker som kan få leva vidare ett tag till
På våra återvinningscentraler finns mottagning för saker som du kan skänka
till återbruksverksamheter.
•

I återbrukscontainern kan du lämna husgeråd, sportartiklar, möbler m.m.

•

Det finns boxar där du kan lämna textilier (ej blött eller oljigt, ej heller
täcken och kuddar).

•

Träpallar, både hel och halvpall kan lämnas.

Saker som kan materialåtervinnas
Detta tas emot på våra återvinningscentraler.
•

Insamling av pantflaskor och burkar (även sk. fulburkar går bra). Allt som samlas in skänks till
Nyckelfonden.

•

Lämna din frityrolja /matfett till oss, så skickar vi

det till Svensk fettåtervinning. OBS! Hämta gärna
en miljötratt hos oss.
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FÖRPACKNINGAR

Förpackningar skall ej läggas i sopkärlet!
Förpackningar lämnas på någon av FTI:s återvinningsstationer.

FTI ( Förpacknings– och tidningsinsamlingen)
Telefon: 0200-88 03 11, Hemsida: www.ftiab.se
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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. Frågor ang. latrin besvaras av Sydnärkes kommunalförbund.

OBS! Endast kärl med godkänd etikett får lämnas!

Den som har förmultningstoalett, separerande toalett eller annan sorts torrtoalett ska normalt ta hand om latrinet själv. Kontakta miljöförvaltningen för närmare upplysning om vad som gäller.
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ligt 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 Hallsbergs
kommun är det VOAV som sköter detta.

SLAMTÖMNING
ASKERSUND, LAXÅ OCH LEKEBERG

Närkefrakt
Telefon: 019-20 63 04 Öppet mån-fre kl: 08.00-16.00
Telefon efter kl: 16.00 (ej jour): 070-319 92 27

SLAMTÖMNING
HALLSBERG
Hallsberg

VOAV
Tele: 0582-133 90 mån-fre kl: 07.30-16.00 Jour: 0582-133 90
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SLAMTÖMNING

Tömning av slam från slamavskiljare sker som regel löpande under året en-

Vi hjälper dig gärna med frågor om sophämtning, fakturafrågor gällande slam och fakturafrågor gällande vatten
Telefon: 0582-68 57 00 mån-fre kl: 08.00-16.00
Dag före röd dag stänger kundtjänst kl: 13.00
Röda dagar stängt.

Besöksadress: Tegelgatan 2, Hallsberg
E-postadress: info@kf.sydnarke.se Hemsida: www.kf.sydnarke.se
Facebook: Avfall & Återvinning Instagram: sydnarkeskommunalforbund

