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Tider vid midsommar
Ordinarie hämtningsdag

Vi Hämtar

Måndag den 20 juni

Det är bara vatten
- det viktigaste vi har
Vatten är en förutsättning för allt liv och världens
viktigaste Iivsmedel. Samtidigt är det en av våra
stora klimatutmaningar. Det är hög tid att sätta
rätt värde på råvaran vatten.
I Kungälv har vi normalt sett gott om dricksvatten
men under varma dagar när många vattnar i
trädgården och fyller pooler belastas ledningsnätet mer än vanligt. Det går också åt mycket
energi för att rena och producera dricksvatten.

Så här kan du hjälpa till att spara på vattnet:

✓ V attna tidig morgon eller sen kväll och
använd inte vattenspridare

✓Spara regnvattnet från stuprör i tunna och
användet för vattning

Måndag

Tisdag den 21 juni

Måndag eller tisdag

Onsdag den 22 juni

Tisdag eller onsdag

Torsdag den 23 juni

Onsdag

Fredag den 24 juni

Torsdag

Återvinningscentraler
Midsommarafton

Stängt

Midsommardagen

Stängt

Återvinningsstation på Koön

Tidningar, förpackningar av papper, metall, plast
och glas lämnar du i förpacknings- och 		
tidningsinsamlingens behållare
på Mjölkekilen, Koön. 		
På www.ftiab.se kan du
anmäla om stationen
behöver städas eller
tömmas.

✓ V älj dusch istället för badkar
✓ S täng av vattnet när du borstar tänderna och
tvålar in dig

✓Laga droppande kranar och rinnande
toaletter

✓ O m du har pool, undvik att fylla den på
varma dagar

www.kungalv.se/baravatten

Mobil ÅVC är
tillbaka på Koön 10 september!
www.kungalv.se/mobilavc
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Tack för att du lämnar ditt avfall på
anvisad plats!
Använd ditt kärl för rest- och matavfall. 		
Papperskorgarna är inte till för hushållssopor.
Gästhamnens container för förpackningar och
restavfall är till för betalade gäster i hamnen.

Sommartips för matavfallet
✓

✓ Låt blött matavfall rinna av i vasken
Skölj skaldjursskal och fiskrens i kallt vatten,
låt rinna av och vira in i tidnings- eller hushållspapper. Frys renset om det dröjer till
nästa sophämtning

✓ Placera kärlet på en skuggig plats
✓

Nu växer det så det knakar och det 		
är viktigt att hålla efter växtligheten så att
den inte hindrar sikt och framkomlighet för
trafiken runt din tomt. Det är också viktigt att
sopa upp gammalt halkgrus för att undvika
olyckor och göra det framkomligt för andra.

www.kungalv.se/mittansvar

Rulla ihop papperspåsen ordentligt,
och byt påse ofta

✓ Skala frukt och grönsaker direkt i påsen
✓

Har du koll på
växtligheten?

Rengör kärlet med lite ättika och strö
trädgårdskalk för att hålla flugor borta

www.kungalv.se/matavfall

Kontakta oss

Måndag till torsdag 8.00-16.30, fredag 8.00-16.00
Telefon 0303-23 80 00, e-post kommun@kungalv.se
www.kungalv.se

Våra miljöstationer
I gästhamnen på Marstrandsön
och intill Gulfmacken på
Koön hittar du våra Miljöstationer.
Här kan du lämna batterier,
småelektronik, färg- och
oljerester etc. Nyckeln till
Miljöstationen på Marstrand
hämtar du på Hamnkontoret
och miljöstationen på Koön är
upplåst under dagtid

www.kungalv.se/farligtavfall

