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Tider vid midsommar
Återvinningscentraler

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.
För att säkra tillgången på rent vatten även i
framtiden behöver vi övergå till en hållbar
vattenanvändning. Med små förändringar kan vi
tillsammans spara massor med vatten.

Midsommarafton

Stängt

Midsommardagen

Stängt

Kosmetiskt avfall
Nu kan du lämna in gammalt smink, spray,
nagellack, myggmedel, parfym
med mera i Kicks butik,
Kongahälla Center
www.kungalv.se/
farligtavfall

Så här kan du hjälpa till att spara på vattnet:

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

✓Åtgärda droppande kranar och rinnande
toaletter

✓ F yll disk- och tvättmaskin och använd rätt
program

✓Använd diskpropp i diskhon och skölj i balja,
sköljvattnet går utmärkt att vattna med

www.kungalv.se/baravatten

100 liter
Om en familj på fyra personer
stänger av kranen när de
borstar tänderna kan de spara
100 liter vatten på en dag.

55 liter
En droppande kran kan
förbruka 55 liter vatten
per dygn
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Textilinsamling på ÅVC
Du vet väl om att du
kan lämna både trasiga
och hela textilier i
textilinsamlingen på
ÅVC?
De kläder som inte kan
återanvändas återvinns

Nytt på Munkegärde ÅVC
Munkegärde återvinningscentral har byggts om
och snart öppnar sju nya containerfack där
besökare kan lämna sitt sorterade avfall.
Inom kort kommer återvinningscentralen ha
separat insamling av plast. Där kan du lämna
plastprodukter exempelvis möbler, hinkar och
leksaker som återvinns till nya plastprodukter.
En annan nyhet är att skyltarna kommer göras
om. De nya skyltarna bygger på ett gemensamt
nordisk skyltsystem som ska göra det enklare att
sortera avfall. Målet är att hela Norden ska
använda samma system, med samma symboler.

www.kungalv.se/grovavfall

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

till textilfibrer.

www.kungalv.se/textilatervinning

Sommartips för matavfallet
Under sommaren kan det uppstå
problem med flugor och lukt från
matavfallet

✓

Rulla ihop papperspåsen ordentligt,
och byt påse ofta

✓ Skala frukt och grönsaker direkt i påsen
✓ Låt blött matavfall rinna av i vasken
✓

Skölj skaldjursskal och fiskrens i kallt vatten,
låt rinna av och vira in i tidnings- eller
hushållspapper.

www.kungalv.se/matavfall

