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INGET REGNVATTEN I AVLOPPET TACK, DET ÄR EN MILJÖFRÅGA
g Det är inte tillåtet att leda ner regn- och dräneringsvatten i kommunens avloppsledning för
spillvatten. Alltså den ledning som går vidare till våra reningsverk. Även skadade ledningar där dräneringsvatten från marken på din fastighet läcker in till avloppsledningen måste lagas.
Anledningen är att både ledningar och reningsverken inte är
byggda för de mängder vatten
som kommer när det regnar och
då tvingas vi släppa ut orenat
avloppsvatten i naturen. Så kal�lad breddning. Kungälvs kommun
jobbar mycket aktivt med att
hitta de hus och ibland bostads-

områden som är felkopplade och
som därmed bryter mot kommunens allmänna bestämmelser för
vatten och avlopp (ABVA). Det är
ett detektivarbete och genom att
mäta mängden avloppsvatten
från ett område både när det är
soligt och när det regnar betyder
att vi man snäva in sökningen

och välja ut ett antal områden
att granska hus för hus. Vi arbetar ihop med en entreprenör
som färgar vatten i stuprören och
ser vart det tar vägen. De filmar
också ledningarna för att leta
efter skador.
Läs mer på vår hemsida:
www.kungalv.se/vaunderhall

g Vem har ansvaret för led-

ningarna i marken?

Kungälvs kommun har ansvaret
för våra gemensamma ledningar
ute i gatan. Ända fram till förbindelsepunkten som oftast är runt
50 centimeter utanför tomtgränsen. Inne på en fastighet är det
fastighetsägaren som är ansvarig
för ledningarna och att de är rätt
kopplade och hela.

g Du som bor i Marstrand, Koön, Kode eller Kärna, se hit!
Just nu arbetar vi med att hitta
hus med felkopplade eller trasiga
ledningar på Marstrand, Koön,
Kode och Kärna. Det här är ett
arbete som kan ta ganska lång
tid, ibland längre än ett år. Därför
har vi nu lanserat ett antal projektsidor för de här områdena för
att du ska kunna följa arbetet
bättre. Om du fått brev av oss
tidigare om regnvatten i avloppet
så är det för dig de här sidorna
skapats. Gå in på sidan nedan
och leta upp din projektsida och

följ den genom att skriva in din
e-postadress där. Då får du
e-post när sidan uppdateras med
ny information om ditt område.
www.kungalv.se/vaunderhall

Om du redan idag vet att regnvatten hamnar i avloppets spillvattenledning så är det bra att
börja planera för att bygga om
det.
Äger du en av fastigheterna som
nu utreds så kan det vara bra att
vänta in rapporten som vi skickar
till dig när det är klart. Den rapporten är värdefull för en entreprenör som ska hjälpa dig att
rätta till eventuella fel.
se hur en rapport kan se ut och
läs mer på:
www.kungalv.se/vaunderhall

Kundcenter
telefontider måndag - torsdag 08:00 - 16:30 fredag 08:00 - 16:00
telefonnummer 0303-23 80 00 e-post kommun@kungalv.se
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ÄNDRADE HÄMTNINGSDAGAR
För att kunna hämta ditt rest- och matavfall så effektivt och
miljövänligt som möjligt behöver körturerna för sopbilarna att
ändras. Detta innebär att du kommer att få ändrade hämtdagar.
Ändringarna planeras
genomföras under v.16 och du
kommer få hem information om
vad som gäller för dig och dina
hämtningsdagar inför ändringen.
Ändringarna kommer att
annonseras på kommunens
hemsida och i Kungälvsposten.

Trädgårdsavfallshämtning

PÅ GÅNG I KOMMUNEN
Minimeringsmästarna 2021
Minimeringsmästarna är en
Sverigekamp för alla som vill
minska på de onödiga sakerna,
utgifterna, stressen och klimatavtrycket. Du kan läsa mer på
www.minimeringsmastarna.se
I slutet av april kommer du att
kunna anmäla ditt hushåll till
tävlingen.
Håll utkik på
kommunens
hemsida!
Mobil ÅVC Koön, Marstrand

Är du intresserad av ett
trädgårdsavfallsabonnemang?
Kontakta kundcenter och få ut
ett kärl för ditt trädgårdsavfall.

Hämtdagar och öppettider under vårens helger
		

Ordinarie hämtningsdag-Vi hämtar

Långfredag
Påskafton
Påskdagen
Annandag påsk

			
Måndag
Tisdag
Onsdag
Skärtorsdag
Långfredag

- måndag
- måndag eller tisdag
- tisdag eller onsdag
- onsdag
- torsdag

Påsk v. 14
Annandag påsk
Tisdag 		
Onsdag 		
Torsdag
Fredag 		

- tisdag
- tisdag eller onsdag
- onsdag eller torsdag
- torsdag
- fredag

- stängt
- öppet		
- stängt
-stängt

Valborgsmässoafton - öppet
Första maj- stängt			
Kristi himmelfärdsdag - stängt
Pingstafton
Pingstdagen

- öppet
- stängt

Nationaldagen - stängt

Ordinarie hämtdagar under v.17 Första
maj, v. 19 Kristi himmelsfärd och v.22
Nationaldagen.

I förra nyhetsbrevet visades fel
datum för mobil ÅVC på Koön.
Här är de rätta tiderna!
Klockan 10:00-13:00,
följande lördagar:
• 10 april • 4 september
• 17 april • 18 september
• 2 oktober
• 8 maj
• 15 maj • 16 oktober
Besök på ÅVC i Coronatider
Antalet besökare som får vara
inne på ÅVC samtidigt har
minskats vilket kan leda till längre
köbildning. Undvik besök som
inte är nödvändiga och helger,
då besökstrycket är som störst.
Följ de allmänna råden från
Folkhälsomyndigheten och
besök oss inte om du är sjuk.
Vi kan komma att behöva vidta
ytterligare åtgärder, håll dig
uppdaterad på kommunens
hemsida www.kungalv.se

Kundcenter
telefontider måndag - torsdag: 8.00 - 16.30, fredag: 8.00-16.00
telefonnummer 0303-23 80 00 e-post kommun@kungalv.se

GLAD
GLAD PÅSK!
PÅSK!

