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Härryda vatten och avfall AB   Augusti 2021

Nu byter vi 
vattenmätare igen!
Vi börjar åter igen med att byta vattenmätare, efter en 
tids uppehåll på grund av coronapandemin. För att det 
ska kännas tryggt har vi infört säkerhetsåtgärder som ska 
förhindra risk för smitta.

När det blir aktuellt för mätarbyte i ditt område ringer  
vår personal på dörren för att boka en tid. Är du inte 
hemma lämnas ett informationsblad med kontaktuppgifter 
i brevlådan. 

Innan tid kan bokas för byte av mätaren, behöver du göra 
en täthetskontroll samt kontrollera att du har godkända 
ventiler. Hur du gör och mer information: 
harryda.se/vattenmatare

Vattenavläsning 
senast 26 september 
Under september får du ett avläsningskort för att lämna in 
vattenavläsning.  Avläsningen behövs för att kunna fakturera 
dig korrekt. 

Så lämnar du din avläsning:
1. Via webbsidan avlasning.se
2. Skicka in avläsningskortet till

Idata. 
3. Du kan även ringa in uppgifterna. 

Mer information finns på 
avläsningskortet.

Kontrollera den uppskattade mätarställningen mot den 
verkliga när du får din faktura. Vid stor avvikelse kontakta oss 
för justering av årsförbrukningen. Stor förbrukning kan tyda 
på vattenläckage. Du kan när som helst under året meddela 
oss om din förbrukning ändras, genom att ringa eller mejla 
kontaktcenter.
För mer information, se: harryda.se/avlasning

Farligt eller bara fint? 
Vi tar hand om det i 
september
Den 21 och 22 september är det dags för farligt 
avfall- och second hand-bilen att åka ut på tur igen.

Numera är det en och samma bil som tar emot farligt avfall 
och second hand-saker.

Farligt avfall som du kan lämna är till exempel färgrester, 
lysrör, glödlampor och småelektronik (väckarklockor, 
strykjärn, matberedare med mera).  Avfallet ska vara väl 
förpackat och märkt.  Vi tar inte emot TV-apparater, vitvaror 
eller datorer.

Second hand-saker som du kan lämna är, till exempel 
porslin, dukar, väskor, klockor, garn, böcker, ramar, kläder och 
spel. Det får inte vara större än att en person kan bära det.

Turlista:
Tisdag 21 september, farligt avfall- och 
second hand-bilen

Kl 17.30-18.00 Landvetter centrum

Kl 18.30-19.00 Säteriets bostadsområde, Bokgården

Kl 19.30-20.00 Mölnlycke kulturhus

Onsdag 22 september, farligt avfall- och 
second hand-bilen

Kl 17.30-18.00 Hällingsjöskolan

Kl 18.30-19.00 Rävlanda järnvägsstation

Kl 19.30-20.00 Hindås skola



Vattna växterna med 
regnvatten- så sparar du  
vårt viktiga dricksvatten!  
I Sverige har vi vant oss vid lyxen att ha rent, friskt 

dricksvatten direkt ur kranen, varje dag. För att vi ska 

klara framtidens utmaningar behöver vi alla övergå till 

en mer hållbar vattenanvändning. 

Visste du att en vattenspridare till exempel gör av 

med 150 liter vatten på 20 minuter?  
Här är några tips på hur du kan ha en fin trädgård 

och ändå spara på vårt viktiga dricksvatten. 

• Vattna med vattenkanna istället för med slang.

• Samla regnvatten i tunna och vattna med det. Det gillar  

växterna som föredrar regnvatten.

• Om du måste vattna: gör det tidig morgon, sen kväll eller  

nattetid. Aldrig när det är som varmast.

• Placera krukor med känsliga växter på skuggiga platser  

under soliga dagar. Fler tips på harryda.se/sparavatten

Låt din fallfrukt  
bli biogas! 
Välkommen till Bråta återvinningscentral med din 
fallfrukt. Låt inte frukten ruttna på gräsmattan, lämna in 
den till oss för produktion av biogas och biogödsel.  Vi tar 
emot fallfrukt på Bråta under perioden augusti till oktober. 
Töm dina säckar i behållaren som står rakt fram efter 
infartsbommen.

Lägg inga stora mängder fallfrukt i ditt eget bruna 
kärl, det blir för tungt. 

Bråta stängt 6 november 
Lördagen den 6 november på alla helgons dag är Bråta 
återvinningscentral stängd. 
Öppettider och information: harryda.se/brata 

Vid frågor om…
• utebliven hämtning, hämtningsdagar, kärl-
 placering, arbetsmiljö, abonnemang, fakturor,
 flyttanmälan eller 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




