Slamtömning
Vid frågor gällande slamtömning ring Årjängs kommun.
0573-141 37, 141 23 eller Klevane Grävtjänst
Ulf Karlsson: 070-512 72 93
Mer information hittar ni på kommunens hemsida.
www.arjang.se
Tänk på att inte slänga några kemikalier, mediciner, elektronik
eller liknande i hushållssoporna eller i avloppet.
Det ska lämnas på någon av återvinningscentraler.
Mediciner lämnas på apotek.

Entreprenören informerar
Vi tackar er som ställer tunnan som vi önskar!
För att tömningen ska fungera smidigt ber vi
er placera tunnorna enligt följande:
 Ca 1 m mellan tunnorna
 Samma höjd som vägen (dvs inte nere i diket)
 Parallellt med vägen (ej snett)
 Jämna till underlaget där tunnan står
 Där tunnan blir placerad av chauffören skall den stå
 Hjulen på tunnan ska vara mot diket
 Tunnans lock ska vara stängt och
inget avfall får läggas på locket
 Om ni har fel storlek, ring kommunen.
 Anledningen till att ni inte har får tömt kan bero på att det
har funnits hinder i vägen, t.ex. uthängande grenar eller
bilar.
Vintertid och på våren kan det vara problem för bilen att komma
fram p.g.a. undermåliga vändplaner, tjällossning, ishalka, höga
snökanter, träd eller nedhängande grenar (gäller även
resten av året). Kärlen kan då komma att flyttas till annan plats
om ovanstående problem finns.
Kärlbilen har en totalvikt på 18,6 ton, är 2,55 m bred och ca 3
meter hög. Vägar som är farbara för privatbilar är därför inte alltid farbara för kärlbilen. Har ni funderingar kontakta
gärna entreprenören. 070-367 34 95.

Avfallshantering
2017
Vi önskar er ett gott nytt år och hoppas
att det nya kommer med ett lika gott
samarbete som tidigare år.
Om ni har frågor angående fakturor eller
abonnemang är ni välkomna att kontakta:
Ann Svendby tel 0573-141 37
ann.svendby@arjang.se
Vid övriga frågor som rör avfall eller slamhantering
kontakta gärna:
Christoffer Henriksson tel 0573-141 23
christoffer.henriksson@arjang.se
Våra taxor och annan information hittar ni på:
www.arjang.se

Saknar ni en sopsorteringsguide?
Då är ni välkomna att få en ny av oss eller så hittar ni en på
www.arjang.se eller www.sopor.nu

Till er som har Fritidsabonnemang
Tömning av fritidsabonnemang sker 1 april till 31 oktober.
Övrig tid på året skall tunnan vinterförvaras. Se även till att
tunnan är ordentligt märkt med fritidsabonnemangsdekal.
Helgröna tunnor som inte är märkta kommer inte att tömmas.
Om dekal saknas är ni välkomna att kontakta
någon av ovanstående.

Behöver du bli av med en skrotbil?
www.arjangsbildemo.se
0573-102 22

Turlista för sophämtningen 2017
OBS!!! Tunnan måste vara utställd senast 7.00 på tömningsdagen för
att du ska vara säker på att få den tömd.

Tur

1

Årjäng södra C, D, H måndag

jämna veckor

2

Årjäng norra I
tisdag
Åsebyn/Tenvik/Svensbyn

jämna veckor

3

Töcksfors/
Lennartsfors

onsdag

jämna veckor

4

Sillerud 1

torsdag jämna veckor

5

Sillerud 2

fredag

6

Fågelvik/Hån J

måndag ojämna veckor

7

Östervallskog F

tisdag

8

Karlanda

onsdag ojämna veckor

9

Holmedal E

torsdag ojämna veckor

10 Blomskog A, B, G
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

fredag

jämna veckor
ojämna veckor

ojämna veckor

Fredag 6 januari 2017 är ändrad till torsdag 5 januari tur 10
Fredag 14 april 2017 är ändrad till torsdag 13 april tur 10
Måndag 17 april 2017 är ändrad till tisdag 18 april tur 1
Måndag 1 maj 2017 är ändrad till tisdag 2 maj tur 1
Torsdag 25 maj 2017 är ändrad till fredag 26 maj tur 9
Tisdag 6 juni 2017 är ändrad till onsdag 7 juni tur 7
Fredag 23 juni 2017 är ändrad till torsdag 22 juni tur 10
Måndag 25 december 2017 är ändrad till tisdag 26 december tur 1
Tisdag 26 december 2017 är ändrad till onsdag 27 december tur 2
Måndag 1 januari 2018 är ändrad till tisdag 2 januari 2018 tur 6

Visste du att..
Du kan få en rabatterad taxa om du väljer att hemkompostera
istället för att slänga matavfallet tillsammans med övrigt brännbart.
För mer information eller för att köpa en kompost kan du kontakta
oss på telefonnummer 0573-141 37 eller 141 23.

Återvinningsstationerna (ÅVS)
(obemannad station där förpackningar samlas in av producenterna)
Återvinningsstationerna finns på följande ställen i kommunen:
Årjäng
Töcksfors
Lennartsfors
Blomskog
Sillerud
Selen
Hämnäs
Östervallskog

Backa industriområde
Brandstationen
f.d Brandstationen
fd Lanthandeln Trättlanda
ICA-affären Svensbyn
Vid E18
Vid skolan
Vid lanthandeln

På återvinningsstationerna kan du lämna: tidningar, glas-, pappers-,
metall- och plastpackningar (hårda och mjuka),
samt glödlampor och batterier.
Fönsterglas, dricksglas mm, innehåller glaskeramik och är ej
återvinningsbart, utan försämrar återvinningsprodukten.
Detta avfall skall lämnas på återvinningscentralerna.
Om containrar är fulla eller om det är nedskräpat:
Var vänlig kontakta FTI AB 0200-88 03 11 eller på www.ftiab.se

Öppettider Återvinningscentraler (ÅVC)
Furskog
1 november till 31 mars
Måndag 14.00-18.00
Onsdag 14.00-18.00
Lördag 09.00-13.00
1 april till 31 oktober
Måndag 10.00-18.00
Onsdag 10.00-18.00
Fredag 10.00-18.00
Lördag 09.00-13.00

Töcksfors
Måndag

14.00-18.00

Lördag

09.00-13.00

Måndag
Onsdag

14.00-18.00
14.00-18.00

Lördag

09.00-13.00

Helgaftnar och helgdagar har återvinningscentralerna stängt
Håll utkik efter förändrade öppettider på vår hemsida
www.arjang.se och i Nordmarksbygden.

