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Tider under vårens helger
Ordinarie hämtningsdag
Påsk v. 15
Måndag
Tisdag
Onsdag
Skärtorsdag
Långfredag

Ändrade hämtningsdagar
För att kunna hämta ditt rest- och matavfall så
effektivt och miljövänligt som möjligt behöver
körturerna för sopbilarna ändras. Detta innebär
att du kan komma att få ändrade hämtningsdagar.
Ändringarna genomförs under vecka 16 och 17
och är du berörd av ändringen kommer du att få
hem information om vad som gäller för dig och
dina hämtningsdagar. Ändringarna kommer även
att annonseras på kommunens hemsida.
www.kungalv.se/avfallshamtning-fastland

Vi Hämtar
Måndag
Måndag eller tisdag
Tisdag eller onsdag
Onsdag
Torsdag

Påsk v. 14
I år hämtar vi som vanligt under Annandag påsk

Återvinningscentraler
Skärtorsdag
Långfredag
Påskafton
Påskdagen
Annandag påsk

Öppet
Stängt
Öppet
Stängt
Stängt

Valborgsmässoafton

Öppet

Första maj

Stängt

Kristi himmelfärdsdag

Stängt

Pingstafton
Pingstdagen

Öppet
Stängt

Nationaldagen

Stängt

www.kungalv.se/avctider

Nu är det dags
att klippa häcken
och sopa trottoaren!
Du som fastighetsägare är ansvarig för växtligheten på din fastighet. Detta kan du göra för att
undvika olyckor och göra det framkomligt för
andra runt din fastighet:
• Klipp häckar, buskage och träd som skymmer sikt, skyltar, vägmärken och belysning
• Sopa upp sand och grus som kan vara
hinder för gång- och cykeltrafikanter
www.kungalv.se/mittansvar

Vet du vad du har för vatten?
Nästan allt dricksvatten kommunen producerar
är ”mycket mjukt vatten”. Det betyder att du kan
använda mindre mängd tvätt- och diskmedel.
Se vad du har för vatten här:			
www.kungalv.se/dricksvatten
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Nytt journummer för
slamtömningar
031-61 87 75
fr.o.m. 6 maj

Renova tar över 				
slamtömningarna
i kommunen.

Använd kommunens
matavfallspåsar. Påsar av
bioplast kan inte brytas ner
till biogödsel och biogas.
www.kungalv.se/matavfall

55 liter
Visste du att en droppande kran kan
förbruka 55 liter vatten per dygn?!
www.kungalv.se/baravatten

VA: sträckan mellan 		
Solbräcke och Bredsten
– klar till sommaren
Utbyggnaden och förstärkningen av vårt gemensamma vatten- och avloppsnät är inne i ett
intensivt skede. Det som kommer att synas och
märkas mest under våren är arbetet utmed
Marstrandsvägen länsväg´168 runt Guddeby där
flera sträckor nu byggs samtidigt. Målet för den
ledningen är bland annat Aröd och sen vidare
mot Stenungsund.
Få hela bilden och följ utvecklingen på
www.kungalv.se/vakust

Trädgårdsavfallshämtning
– Nu förlänger vi säsongen till november!

Mobil återvinningscentral
Klockan 10:00-13:00 på följande lördagar
Diseröd centrum

Koön, Danske sten

23 april
30 april
21 maj
28 maj
18 juni		

9 april
16 april
7 maj
14 maj

Ytterligare tillfällen för mobil ÅVC samt mer
information om vad du kan lämna finns på
www.kungalv.se/avctider

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

Har du ett trädgårdsavfallsabonnemang hämtas
avfallet vid fastigheten mot en avgift. Abonnemanget
är säsongsbundet och hämtningen sker mellan april
och november. Är du intresserad av ett trädgårdsavfallsabonnemang?
Kontakta kundcenter och få
ut ett kärl för ditt trädgårdsavfall.
www.kungalv.se/
tradgardsavfall

