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Ansvarar för insamling av hushållsavfall samt drift av återvinningscentralerna i 

Askersund, Hallsberg, Laxå och Lekeberg.  
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SOMMARABONNEMANG 

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. 

 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. 

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 månads-

hämtning (krävs beslut från miljöförvaltningen). 
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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 gam-

mal 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. 

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 går till. 

Hur får jag nya gröna påsar? 

Du som bor i villa knyter en påse runt handtaget på ditt sopkärl, så lämnar sopköra-

ren 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. 

M
ATA

V
FA

LL 



4 

ULLAVIVÄGEN 6  ASKERSUND 

LERTAGSGATAN  HALLSBERG 

ÖPPETTIDER 

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 .  
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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 

ÅVC Askersund har ett passersystem där privatpersoner kan besöka 

ÅVC:n alla dagar i veckan om man har ett s k ”Grönt kort”.  

Boende i våra kommuner är välkommen 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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MOSJÖN  LAXÅ 

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!  

En ny återvinningscentral kommer att byggas i Storängen under 2021. 
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Inpasseringssystemet Grönt kort  kommer att öppna upp inom kort. 

ÖPPETTIDER 

Måndag: 13.00 - 19.00 

Torsdag: 10.00 - 16.00 

Andra helgfria lördagen 

varje månad: 

10.00 - 15.00 

Röda dagar stängt!  

Öppet Grönt kort alla dagar 08.00 - 21.00 

Den nya återvinningcentralen invigdes den 23/10 och har nu  

öppet enl. ovanstående tider. 
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HÄR LÄMNAS 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, glöd-

lampor 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. 

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

LEKEBERGS KOMMUN 
 

LÖRDAG 4 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 11 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 18 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 25 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 2 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 



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 träd-

gårdsredskap. 

DETTA ÄR INTE GROVSOPOR OCH TAS EJ MED 

Byggavfall från renovering 

Köksskåp, garderober, kaminer, radiatorer, vedspisar, oljepannor, vatten-

pumpar, hydroforer, fasta installationer, jord, sten, staket, trätrall, cement-

plattor, sandlådor, stora trädgårdsmaskiner. Kan lämnas in sorterat på åter-

vinningscentralen. 

FARLIGT AVFALL 

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

Slingan eller på återvinningscentralen. 
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Sortera dina grovsopor efter material!     
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TRÄDGÅRDSAVFALL 

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

Om du inte komposterar själv kan du lämna ditt trädgårdsavfall på återvin-

ningscentralen. 

BILDELAR, DÄCK OCH SKROTBILAR 

Skrotbilar /bildelar 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 Nerikes brandkår. 

         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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ASKERSUNDS KOMMUN 

Vecka 38 

Askersunds tätort, Stockshammar, Tikanäs, 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 38 

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

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

Hultsjön, Samsala, Bäckaskog, Lycketorp 

Vecka 39 

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

Norra Västanmossa, Lundby, Systeräng, Fagerbjörk, Bulltorp, Lindalen, Sjöstorp, Orr-

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

Östansjö norr om järnvägen, Tripphult, Skallerud, Blåberga, Tisarbaden, Tun-

bohässle, Ormhult,  Tisarstrand, Tarsta, Segås, Bäcketorp, Vrana, Åkerby 

Vecka 40 

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

Hallsberg 

Vecka 41 

Sannahedsvägen, Kalsta, Tätorterna Pålsboda, Sköllersta, samt övriga delar i Halls-

bergs tätort inklusive alla bostadsrättsföreningar  
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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 

LEKEBERGS KOMMUN 

Vecka 20 och 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 21 och 35 

Fjugesta tätort samt Gropen, Ökna och Kvistbro stationssamhälle, Östra 

Hulvik, Käxle, Sättran, Edsberg, Lanna, Hidingebro, Vretavägen samt vägen 

mellan Edsberg och Kvistbro kyrkor, Viagatan, Svenshyttan, Lekhyttan norr 

om E18, Skärmartorp, Brohyttan, Sörgårdarna, Finntorp, Bälsås, Västanby, 

Kälkesta, Knista, Magria 

Vecka 22 och 36 

Sörby, Ägelsta, Logsjö, Binninge, Trystorp, Tångeråsa, Riseberga, Här-

vesta, Håvesta, Hackvad, Götabro, Kräcklinge, Nalavi, Norra och Södra Fol-

kavi, Vägen från Fjugesta mot Sannakroa 

Vecka 20 - 22 kommer vi att köra en extra grovsopshämtning 

i Lekebergs kommun pga byggnationen av ny ÅVC. 
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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). 

 Pallinsamling finns på flera av våra återvinningscentraler. 

Detta tas emot på våra återvinningscentraler.  

 Insamling av pantflaskor och burkar (även sk. ful-

burkar 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. 

Saker som kan materialåtervinnas 
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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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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 Syd-

närkes kommunalförbund. 

 

OBS! Endast kärl med godkänd etikett får lämnas!    

 

Den som har förmultningstoalett, separerande toalett eller annan sorts torrtoa-

lett ska normalt ta hand om latrinet själv. Kontakta miljöförvaltningen för när-

mare upplysning om vad som gäller. 
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Tömning av slam från slamavskiljare sker som regel löpande under året en-

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 entreprenö-

ren 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 



Vi hjälper dig gärna med frågor om sophämtning, faktura-

frågor 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 


