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• Ser till att ditt hushållsavfall 
samlas in och tas om hand. 

• Informerar om renhållning och 
återvinning.

• Arbetar med att skapa förutsättnin-
gar för en hållbar avfallshantering i 
din kommun.

SNABBA PUNKTER OM
RENHÅLLNING6

• Alla fastigheter där 
hushållsavfall kan uppkomma 
ingår i renhållningskollektivet.

• Grovavfall och farligt avfall 
lämnas av hushållen på 
återvinningscentralen  
Östby Miljöstation.

• Taxan för sophämtning består 
av två delar:

Grundavgift: 
avgiften fi nansierar kommunens 
administration, information och 
drift av återvinningscentral.

Hämtningsavgift: 
avgiften fi nansierar insamling 
och behandling av det avfall 
som hämtas i kärl/säck.

Det här gör kommunen för dig Renhållningskollektiv & taxa

Var fi nns din kommuns
ÅTERVINNINGS-
STATIONER?
På återvinningsstationerna kan du 
lämna dina förpackningar och tidningar. 
Det är Förpacknings- och tidnings-
insamlingen (FTI AB) som ansvarar för 
dessa stationer. Vill du meddela
behov av städning eller tömning av 
behållarna så kan du ringa deras 
kundtjänst på tel. 0200-88 03 11 eller 
felanmäla via hemsidan www.ftiab.se

SÄFFLE
Tätort
-  Annelundstorget
-  Järnvägsgatan
-  Norrlandsvägen

Landsbygden
-  Värmlands Nysäter
-  Svanskog
-  Långserud
-  Botilsäter
-  Värmlands Bro

ÅMÅL
Tätort
-  Rösvallen
-  Årjängsgatan
-  Näsvägen
-  Måkeberg
-  Klövervägen

Landsbygden
-  Tösse
-  Fengersfors

NY BILD
BEHÖVS



Bra att veta inför

SOPHÄMTNING

GRÖNA KÄRLET?
Vad slängs i det

• Ställ kärlet väl synligt på ditt 
hämtställe senast kl. 06.00 på 
hämtdagen.

• Ställ ditt kärl inom 6 m från där 
sopbilen kan stanna 
(Säffle kommun). 

• Ställ ditt kärl inom 5 m från där 
sopbilen kan stanna 
(Åmåls kommun).

• Lägg avfallet i en plastpåse istället 
för att lägga det löst i kärlet.

• Fyll inte kärlet med mer avfall än 
att locket kan stängas helt.

• Ställ kärlet med draghandtaget 
(baksidan) utåt.

I det gröna kärlet slängs brännbart 
hushållsavfall. Det kan t.ex. vara: 

- matavfall
- bakplåtspapper 
- blöjor
- böcker
- bomull
- CD-skivor
- dammsugarpåsar
- diskborstar
- disktrasor 
- engångsbestick 
- engångstallrikar
- textilier
- kaffefilter

- kuvert 
- leksaker (utan elektronik) 
- stearinljus 
- hushållspapper 
- plåster 
- pärmar
- bindor
- tandborstar (ej el)
- tvättsvampar
- våtservetter
- snus 
- cigarettfimpar



Bra att veta inför

Tips när du får 

SLAMTÖMNING
• Märk ut brunnen och se till så att 

locket inte är övertäckt.

• Håll området runt och fram till 
brunnen/tanken fritt från buskar 
och annan växtlighet.

• Se till så att vägen är farbar för 
tömningsfordonet, att vägens 
bredd är minst 3,5 m och har en
fri höjd om minst 4 m. 

• Rensa bort sly och annan växt-

lighet längs vägen, som annars 
kan skada fordonet.

- Beställ gärna en budad tömning  
   av ditt sopkärl genom att ringa vår  
   kundtjänst. 

-Du har även möjlighet att köpa en   
  röd extra säck. Säcken får väga max   
  15 kg och ställs bredvid ditt sopkärl  
  på ordinarie hämtdag. 

SOPHÄMTNING VID HELGDAGAR 2018
SÄFFLE
Påsk
v.13 Ställ ut ditt kärl en dag tidigare 
och låt det stå kvar tills det blir tömt.
v.14 Ställ ut ditt kärl på ordinarie 
hämtdag och låt det stå kvar tills det 
blir tömt.

Midsommar
v. 25 Ställ ut ditt kärl en dag tidigare 
och låt det stå kvar tills det blir tömt.

Jul och nyår
Information kommer att skickas ut 
tillsammans med din faktura i 
december.

ÅMÅL
Påsk
v.13 Ställ ut ditt kärl en dag tidigare 
och låt det stå kvar tills det blir tömt.
v.14 Ställ ut ditt kärl en dag tidigare  
och låt det stå kvar tills det blir tömt.

Midsommar
v. 25 Ställ ut ditt kärl en dag tidigare 
och låt det stå kvar tills det blir tömt.

Jul och nyår
Information kommer att skickas
ut tillsammans med din faktura i 
december.

EXTRA MYCKET 
AVFALL!



Östby miljöstation

Var ska jag lämna av
FARLIGT AVFALL?
Du som privatperson kan lämna av 
farligt avfall på Östby miljöstation. 

INSAMLINGSKAMPANJ 
FÖR FARLIGT AVFALL
FÖR PRIVATPERSONER

SÄFFLE
- Lördagen den 5/5 kl. 10.00-14.00 vid   
   Nysäters återvinningsstation.
- Lördagen den 15/9 kl. 10.00-14.00 vid   
   Värmlandsbro återvinningsstation.

ÅMÅL
- Lördagen den 12/5 kl. 10.00-14.00 vid  
   Tösse återvinningsstation.
- Lördagen den 29/9 kl. 10.00-14.00 vid  
   Fengersfors återvinningsstation.

ÅTERVINNINGS-
HELGER PÅ ÖSTBY

ÖSTBY MILJÖSTATION

Lördag och söndag den 21-22 april.
Lördag och söndag den 22-23 
september.

Återvinningscentralen är då öppen 
mellan kl. 09.00-15.00

VÄLKOMMEN!

Välkommen till

Ord. Öppettider Apr -  Sep Okt - Mar

Måndag 07.15 - 18.00 07.15 - 15.30

Tisdag 07.15 - 15.30 07.15 - 15.30

Onsdag 07.15 - 15.30 07.15 - 15.30

Torsdag 07.15 - 18.00 07.15 - 15.30

Fredag 07.15 - 15.30 07.15 - 15.30

Lördag 09.00-12.00 09.00-12.00

OBS! Avvikande öppettider kan förekomma.
Mer information på saffl  e.se eller amal.se.

Återvinningscentralen 

ÖSTBY MILJÖSTATION



KONTAKTA OSS
Sophämtning och slamtömning

Journummer slamtömning

Östby miljöstation

Återvinningsstationer

Kundtjänst VA/renhållning

Tel. 0533-68 15 89
Telefontid kl. 09.30-12.00 och 13.00-15.30

E-post: varenhallning@saffl  e.se

Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB  (FTI AB)
Tel. 0200-88 03 11

Ragn-Sells Kommunpartner AB

Tel.  070-927 25 55  
Vardagar: efter kl. 16.00

Helger: fredag efter kl 16.00 till måndag kl.07.00

Tel. 0532-449 02

Mer information hittar du på www.saffl  e.se eller www.amal.se.


