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Minskande avfallsmängder
– trots högkonjunktur!

-man kan nog faktiskt tala om ett trend- 
brott. Mellan 2016 och 2017 sjönk volymerna  
med 0,7 procent, och mellan 2017 och 2018 med  
hela 2,2 procent. Några tiondelar kan säkert  
bero på vädret. Är det väldigt varmt minskar 
trädgårdsavfallet och färre renoveringar av t ex 
altaner genomförs, säger Jessica Rytter på AÖS. 
   Det verkar alltså som om att många år av  
kampanjer kring kretsloppstänkande börjar  
ge resultat – och det handlar om stora mängder: 
den senaste minskningen motsvarar nästan 1200 
ton avfall.

– Det är ingen tvekan om att medvetenhe-
ten kring miljöfrågorna har ökat. Vi tänker på 

glädjande trendbrott:

hållbarhet i mycket större utsträckning och åter- 
bruk har blivt en naturlig del av vardagen för 
många, i takt med att klimatfrågan har hamnat 
mer och mer i fokus, fortsätter Jessica.

Det handlar dock inte om minskningar på  
alla fronter. Mängderna matavfall ökar, men det 
är helt i sin ordning, menar Jessica:

– Att få fler att sortera ut matavfallet har vi 
arbetat för länge. Det är bra för miljön och vi har 
just uppnått ett viktigt delmål på det om- 
rådet – för första gången får vi in mer  
än femtio procent av matavfallet 
i de bruna påsarna. Men vi 
kan förstås inte vara nöjda 
än, utan vi vill samla in 
ännu mer!

 Det som minskat 
mest i avfallsväg är 
brännbart avfall i de 
gröna tunnorna, träd-

gårdsavfall och byggavfall, men även små- 
elektronik.

– Även om statistiken är glädjande finns 
det mycket kvar att göra. Vi slänger till ex-
empel fortfarande alldeles för många för-
packningar istället för att återvinna dem,  
säger Jessica Rytter till sist.

hjälp oss sköta  
vårt arbete i vinter!
som fastighetsägare ansvarar du för 
att trottoaren utanför din fastighet är 
snöröjd och vid behov sandad. För att 
sophämtningen ska fungera smidigt är 
det viktigt att det är skottat hela vägen 
fram till och runt sopkärlen. 

hantera julskräpet rätt
• Julgranar sorteras som grenar och ris och kan lämnas 
på ÅVC.  
• Julklappspapper sorteras som pap persförpackningar. 
• Trasig julbelysning lämnas som elavfall.  
• Värmeljuskoppar av aluminium lämnas som metall- 
skrot. Tänk på att lösgöra vekeshållaren innan du sor- 
terar behållaren (aluminium). Vekeshållaren (stål) sor- 
teras också som metallskrot men måste vara frigjord 
från behållaren. 

Den senaste statistiken ger gläd- 
jande besked – trots att vi ännu  
befinner oss i en högkonjunktur  
minskar avfallsmängderna för  
andra året i rad.



Ny taxa 1 januari

E-faktura – grönt & enkelt!

Nya e-tjänster
På avfallskaraborg.se utvecklar vi e- 
tjänster för att göra det enklare för dig. 
Istället för att fylla i pappersblanketter-
na ”Ansökan uppehåll i sop- och latrin-
hämtning” eller ”Ansökan om uppehåll 
slamtömning” kan du nu fylla i dina 
uppgifter direkt på hemsidan – gå in  
på fliken ”E-tjänster och blanketter”.

En ny avfallstaxa träder i kraft 1 januari 
2020 – du hittar mer information på  
avfallskaraborg.se

Förbränningsskatt 
införs i april
Den 1 april 2020 införs en skatt på 
avfall som förbränns. Skatten ligger till 
en början på 75 kronor per ton och ska 
sedan ska öka successivt 
till 125 kr år 2022. Den 
nya skatten kommer att 
påverka avfallstaxor-
na framöver, exakt hur 
mycket och när är inte 
fastställt ännu.

Varje vardag klockan 06:45 rullar 
sopbilarna i Skövde ut på sina  
rundor. Följ med Oskar och Stefan 
och se hur det går till!

1. Oskar Hasselqvist (som kör) och Stefan 
Lundh gör sig redo att åka iväg i den topp- 
moderna tvåfacksbilen med bakhjulsstyr- 
ning, som tar sig fram nästan överallt. 

2. Matavfallet töms i det högra facket, det 
brännbara i det vänstra. 

3. Ute på landet kan vägarna vara både  
smala och ha låg bärighet, särskilt vinter- 
tid – men idag går det bra. 

4. Här står en bil ivägen, men Oskar  
lyckas precis komma förbi. 

5. Att dra fram proppfulla tunnor till sop- 
bilen är ett slitigt jobb, så tänk gärna på  
att placera kärlen rätt – och överfyll inte.  
Locket ska gå att stänga.

6. Via sopbilens dator står teamet i ständig  
kommunikation med driftcentralen  
– här rapporterar de bland annat att  
kärlet är tömt, eventuella driftpro- 
blem, får besked om ändringar i  
rutten och mycket mer.

7. När bilen är full går färden till  
Risängen, där matavfallet tippas av. 

8. Nästa stopp är värmeverket, där det  
brännbara avfallet lastas av. 

9. Efter utvägning går färden tillbaka hemåt  
– dags att spola av bilen, avrapportera dagen 
och börja ladda för nästa!

Töm datorn – innan 
den kasseras
Allt fler elektroniska apparater lagrar 
data, som det är lätt att glömma av när 
det blir dags för skrotning. Känsliga upp-
gifter kan komma på villovägar. Tänk bl a  
på detta innan du lämnar in en gammal 
mobil, kamera eller dator till återvinning 
(för det gör du väl?):

   • ta ur minneskortet
   • omformatera hårddisken

Du kan lämna in uttjänt elutrustning i 
butik när du köper en ny liknade produkt. 
Större elektronikbutiker är skyldiga att 
ta emot småelektronik (mindre än 25 
cm), även om du inte köper nytt. Du kan 
även lämna ditt elavfall på våra återvin-
ningscentraler. 

Följ med en dag i  
sopbilen!
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Du vet väl att du kan välja att betala dina räk-
ningar från oss via e-faktura? Anmälan gör du 
i din internetbank – leta upp Avfallshantering 
Östra Skaraborg i listan över anslutna företag, 
så är du igång. 

Med e-faktura bidrar du till en bättre miljö 
samtidigt som det blir lättare för dig – alla be- 
lopp och OCR-nummer är redan ifyllda, fak- 

turorna sparas i internetbanken och du kan beta- 
la dem varsomhelst. Vill du ha det ännu bekvä-
mare finns det hos de flesta banker dessutom 
möjlighet att välja automatisk betalning av 
e-faktura (om du inte hittar funktionen, vänd 
dig då till din banks support). Detta är ett bra 
alternativ till betalning via autogiro.

Tio sätt att minska ditt avfall!
  1   ”Reklam nej tack” på brev- 
lådan sparar 40 kg om året!
 2   Minska matsvinnet – släng 
mindre och spara både pengar 
och miljö!
 3   Gilla begagnat – det är ett 
smartare sätt att köpa kläder 
och prylar!
4   Låna böcker eller välj en 
e-bok istället för att köpa!
5   Köp hämtmat och kaffe i 
flergångsförpackningar!

6   Ta med egen påse till livs- 
medelsbutiken!
7   Byt inte dator i onödan  
– uppgradera istället!
8  Var rädd om din mobil och 
behåll den längre!
9   Välj begagnade leksaker  
– köp, byt, sälj och ge bort!
 10   Välj bort engångsprylar 
hemma – använd slaskskrapa 
istället för hushållspapper, 
värmeljus utan kopp o s v!
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STÄNGT

Falköpings kommun
Falköpings återvinningscentral
Mossvägen 45
Måndag, onsdag och fredag  07.00–16.30
Tisdag och torsdag  07.00–18.00
Lördag  09.00–14.00

Floby återvinningscentral
Ullenevägen 1, bakom ridhuset/reningsverket
Tisdag och torsdag  14.00–18.00
Första lördagen i varje månad  09.00–12.00

Stenstorps återvinningscentral
Utmed gamla vägen mellan Stenstorp och Skultorp,
mot Ranstad (gamla Skövdevägen)
Måndag och onsdag  14.00–18.00

Gullspångs kommun
Odenslunds återvinningscentral
Utmed väg 200 mellan Gullspång och Hova
Måndag–fredag   09.00–15.00 
(kvällsöppet på måndagar till 19.00 under april t o m september) 
Första lördagen i varje månad hela året 08.00–12.00
Varje lördag i april och september 08.00–12.00

Hjo kommun
Hjo återvinningscentral
Timmervägen 1
Måndag–fredag    09.00–16.30
Lördag  09.00–13.00
Grönt kort, alla dagar  07.00–21.00

Karlsborgs kommun
Karlsborgs återvinningscentral
Tippvägen 12
Måndag–fredag  09.00–16.30
Lördag  09.00–13.00
Grönt kort, alla dagar  07.00–21.00

Mariestads kommun
Bångahagens återvinningscentral
Marieforsleden 7
Måndag   07.00–19.00
Tisdag–fredag   07.00–16.00
Lördag  08.00–13.00 

Skara kommun
Återvinningscentralen Rödjorna
Centralen ligger på Suez (f d Sitas) avfallsanläggning i Axvall
Måndag, torsdag  07.00–17.45
Tisdag, onsdag och fredag  07.00–15.45
Lördag  10.00–14.45
Söndag 14/4–16/6, 18/8–13/10  10.00–14.45

Skövde kommun
Risängens återvinningscentral
Komponentvägen (mittemot Volvos östra fabrik)
Måndag  07.00–19.00
Tisdag–fredag  07.00–16.30
Lördag  08.30–14.00
 

Södra Ryds återvinningscentral
Västra Skogsrovägen, mitt emot Spånvägen
Tisdag  17.00–20.00
Lördag  09.00–12.00

Stöpens återvinningscentral
Längs vägen mellan Ulvåker och Stöpen (Allén 25)
Tisdag  17.00–20.00
Lördag  09.00–12.00

Tidans återvinningscentral
Vaholmsvägen 24, vid avloppsreningsverket
Tisdag  17.00–20.00
Lördag  09.00–12.00

Timmersdala återvinningscentral
Bäckedalsvägen 10
Tisdag  17.00–20.00
Lördag  09.00–12.00
Grönt kort, alla dagar  07.00–21.00

Värsås återvinningscentral
Vid Värsås gamla reningsverk
Lördag  09.00–12.00
Grönt kort, alla dagar 07.00–21.00

Skultorps återvinningscentral
Industrigatan
Här kan du endast lämna återvinningsbart material – förpackningar,  
metallskrot, träavfall och trädgårdsavfall.

Tibro kommun
Tibro återvinningscentral
Rydsgatan 9
Måndag–fredag   07.00–16.00
Tisdag endast kvällsöppet 16.00–19.00
Lördag  09.00–12.00

Töreboda kommun
Töreboda återvinningscentral
Borreboda avfallsanläggning, infart från väg 200 
strax söder om Töreboda tätort.
Torsdag 12.00–19.00
Grönt kort, alla dagar 07.00–21.00

Ändrade öppettider 23 december – dagen före julafton:
Risängen, Skövde 07.00–16.30
Bångahagen, Mariestad 07.00–16.00
Stenstorp Stängt
Övriga återvinningscentraler har öppet enligt ordinarie öppettider.

 

DESSA HELGDAGAR OCH RÖDA DAGAR HÅLLER VI STÄNGT:

Julafton, juldagen, annandag jul, nyårsafton, nyårsdagen, långfredagen,  

påskafton, påskdagen, annandag påsk, första maj, kristi himmelsfärds- 

dag, pingstafton, pingstdagen, nationaldagen, midsommarafton, mid- 

sommardagen och alla helgons dag. 
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