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HÄRRYDA 
VATTEN 

OCH AVFALL

Sista etappen för framtidens 
vatten och avlopp 
Fram till och med år 2023 bygger 
vi ut det kommunala vatten- och 
avloppssystemet för att säkra 
tillgången till dricksvatten i en 
växande kommun. 

Fyra stora  
investeringar 
Överföringsledningar
för dricksvatten och spillvatten byggs från 
Landvetter till Hindås. Beräknas vara klart 
hösten 2022. 

Sjöledningar och råvatten-
pumpstation 
ska leda vatten från Västra Nedsjön till det 
kommande vattenverket. Färdigställdes vå-
ren 2021. 

Högvattenreservoar
magasinerar dricksvatten och ser till att det 
blir ett jämnt tryck i ledningsnätet. Färdig-
ställdes hösten 2020. 

Hindås vattenverk 
ska rena råvatten från Västra Nedsjön och 
pumpa ut det till Landvetter via överförings-
ledningarna. Väntas stå klart i slutet av 2023. 
harryda.se/vattenverket 

ÄNDRADE HÄMTNINGSDAGAR KRING 
JUL OCH NYÅR
Veckorna kring jul- och nyårshelgerna hämtas dina sopor 
enligt nedan.

Ordinarie hämtn.dag v. 51 Dina sopor hämtas

Måndag Måndag  

Tisdag Måndag/Tisdag 

Onsdag Tisdag/Onsdag 

Torsdag Onsdag/Torsdag 

Fredag (Julafton) Torsdag 

Ordinarie hämtn.dag v. 52 Dina sopor hämtas

Måndag Måndag  

Tisdag Måndag/Tisdag 

Onsdag Tisdag/Torsdag 

Torsdag Onsdag/Torsdag 

Fredag (Nyårsafton) Torsdag 

Veckan kring Trettondagshelgen hämtas dina sopor som vanligt.

ÄNDRADE ÖPPETTIDER PÅ BRÅTA 
KRING JUL OCH NYÅR

23 dec Torsdag Dag före julafton 07–16

24 dec Fredag Julafton Stängt

25 dec Lördag Juldagen Stängt

26 dec Söndag Annandag jul Stängt

30 dec Torsdag Dag före nyårsafton 07–16

31 dec Fredag Nyårsafton Stängt

1 jan Lördag Nyårsdagen Stängt

5 jan Onsdag Trettondedagsafton 09–15

6 jan Torsdag Trettondedag jul Stängt

God Jul &
Gott nytt år!

Nu har projektet nått fram till 
slutetappen – ett nytt vattenverk. 
Platsen förbereds nu inför bygget 
som planeras starta i slutet av 
året. 



Skräp i avloppet blir 
dyrt för kunderna

?

Våtservetter, hårstrån, kondomer, bin-
dor, tamponger, tops, trasor, kalsonger 
och snus. Det är skräp som varje 
vecka orsakar stopp i våra avlopps-
pumpar. Dygnet runt behöver drifttek-
niker rycka ut och rensa i avlopps-
pumpar som fastnat, vilket kostar 
massor med pengar i onödan. En kost-
nad som VA-kunderna i förlängningen 
får betala.

När fel saker spolas ner i avloppet 
förorenas dessutom vårt värdefulla 
vatten, vilket kan skada både 
människor och djurliv.

Det finns endast tre saker som får 
spolas ner i toan – kiss, bajs och toa-
lettpapper. Inget annat.  

När det blir vinter 
kan både halka och snö försvåra fram-
komligheten. Som fastighetsägare är du 
skyldig att underlätta sophämtningen 
genom att: 

• Ploga, skotta och halkbekämpa.

• Sopa av snö från sopkärlens lock för
att slippa betala för den extra vikten. 

• Se till att ditt matavfall inte fryser
fast i kärlet som då inte kan tömmas
ordentligt.
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Lätt att spara 
fett
Matfett som hälls i vasken kan orsaka 
stopp. Om det lämnas till återvinnings-
centralen kan det återvinnas och bli 
nya produkter istället. Med miljötrat-
ten samlar du enkelt fettet i en 
PET-flaska. 

Be om en tratt på Bråta återvinnings-
central. 

Nya taxor  
föreslås
Härryda Vatten och Avfalls styrelse 
föreslår till kommunfullmäktige att 
göra en höjning av VA- och avfallstax-
orna från och med den 1 januari 2022. 
Anledningen är ökade kostnader för 
drift och nödvändiga investeringar. 

Kommunfullmäktige som fattar beslut 
om ändrad taxa tar upp ärendet den  
9 december 2021. Mer info: harryda.se

Vid frågor
Om utebliven hämtning, 
 hämt nings dagar, kärlplacering, 
arbets miljö, abonnemang, 
fakturor,flyttanmälaneller
 återvinningskort:

Härryda kommun, kontaktcenter,  
031-724 62 00, 
kontaktcenter@harryda.se

Dispenser, kompostanmälan,  
enskilt avlopp: Härryda kommun, 
miljö- och hälso skydd,  
031-724 61 00, 
miljo.halso@harryda.se

Slamfakturor, slamtömning:  
Renova Miljö, 031-61 87 00.  
 Journummer 031-61 87 75,  
kundservice@renova.se

Hämtning av vitvaror och 
farligt avfall: Renova Miljö  
031-61 87 00, 
kundservice@renova.se




