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Här är vår nya logotyp
Sedan årsskiftet är kommunens VA-verksamhet ett helägt 
kommunalt bolag, Härryda Vatten och Avfall AB.  
Nu har vi fått en logotyp som framöver kommer att synas 
på fakturor och annan information från oss. 

Förändringar i sophämtningen 
kommande röda dagar
Vid Nationaldagen är det ingen 
förändring i sophämtningen och dina 
sopor hämtas enligt ordinarie schema.

Vid midsommar hämtas dina sopor 
enligt nedan schema:

Ord. hämtningsdag v 25 Dina sopor hämtas v 25

Måndag Måndag

Tisdag Måndag eller tisdag

Onsdag Tisdag eller onsdag

Torsdag Onsdag eller torsdag

Fredag (midsommarafton) Torsdag

Bråtas öppettider 
kommande röda dagar
  6 juni Söndag Sveriges nationaldag  Stängt

24 juni Torsdag Dag före midsommarafton  7-16

25 juni Fredag Midsommarafton  Stängt

26 juni Lördag Midsommardagen  Stängt

Det allra viktigaste vi har
Vatten är en förutsättning för allt liv, världens 
viktigaste livsmedel och en av våra stora
klimatutmaningar. Ändå tar vi det för givet 
Genom att till exempel stänga av kranen under 
tandborstningen och ta en dusch istället för ett bad 
kan vi alla spara massor av vatten – vår allra 
viktigaste naturresurs.

Tre tips som sparar vatten 
1. Stäng av. Bara genom att stänga av kranen när du 

borstar tänderna kan du spara över 10 liter vatten.
2. Ta en dusch. Ett fyllt badkar rymmer ungefär  

150 liter. En dusch på tre minuter drar bara 36 liter. 
3. Laga läckan. Vattnet från en droppande kran 

motsvarar 11 fyllda badkar på en månad. 
4. Samla regnvatten till vattning av blommor.
Fler smarta tips finns på www.harryda.se/sparavatten

Nu gäller körkortet för inpassering 
till Bråta återvinningscentral 
Det ska vara enkelt att göra rätt och sortera sitt
grovavfall. Kommunens återvinningscentral Bråta har 
därför infört körkortsbaserad inpassering för dig som bor 
i Härryda kommun. Det blir smidigare både för dig och 
för oss. Vi slipper lägga en massa tid och pengar på att 
tillverka och administrera plastkort vilket är en vinst även 
för miljön. 
     Inpasseringen till Bråta är som tidigare knutet till 
hushållets avfallsabonnemang i Härryda kommun. De 
som är folkbokförda på samma adress som abonnemanget 
kan passera in med sitt körkort. Ingen registrering krävs 
alltså eftersom vi använder oss av folkbokföringsregistret. 
För företag eller privatpersoner som inte har ett körkort 
går det att få ett ÅVC-kort för inpassering. Läs mer på: 
harryda.se/avkort



RE
RTIPS FÖR MATINSAMLA

SOMMA
Under våren och sommaren kan det ibland uppstå problem 

med flugor och dålig lukt i det bruna kärlet för matavfall. 

Tänk på följande:

• Stäng igen papperspåsen ordentligt genom att rulla ihop 

pperspåse ofta, även 
den innan du lägger den i kärlet. Byt pa

om den inte är full.
en innan du lägger det i 

Låt blött matavfall rinna av i vask
• 

papperspåsen.

ekt i påsen utan att 
• Skala lök, sallad och annat grönt dir

skölja i vatten.
ens, låt rinna av och vira in det i lite 

• Skölj räkskal och fiskr
etet i den bruna påsen. 

hushållspa
Om det dröjer tills nästa sophämtning kan du förpper. Lägg därefter pak

vara 

ester i frysen så länge.
skaldjursr

• Rengör kärlet, gärna med lite ättika runt kanterna och på 

orna borta. 
botten. Det ger en fräsch doft och håller flug

dskalk runt 
• Det går också bra att strö lite vanligt trädgår

v kärlet för att förebygga problem 
kanterna och i botten a

med flugor.

Bygga i sommar?
Köp gärna begagnat byggmaterial på exempelvis 
Blocket eller Återbruket. Där kan du få inspiration 
till nya projekt eller hitta en detalj som ger ett hus 
rätt karaktär. På Återbruket säljs allt från fönster, 
garderober, takpannor och wc-stolar till hela 
verandor från förra sekelskiftet. Återbruket, 
Kretsloppsparken Alelyckan Lärjeågatan 12, Göteborg.

Sortera sommaren
Papperstallrikar, pappmuggar och plastglas från 
sommarens kalas och utflykter går utmärkt att 
återvinna. Lägg dem bland pappers- respektive 
plastförpackningar på återvinningsstationen. Servetter 
med matrester på går att lägga i komposten eller 
i matavfallskärlet.  Ett annat typiskt sommaravfall 
är engångsgrillen. Kom ihåg att den ska lämnas till 
återvinningscentralen. Men låt den svalna först.
Läs mer på harryda.se/sortera

I toaletten ska bara kiss, bajs och toalettpapper spolas 
ner. Fasta föremål som bomull, tops, våtservetter, 
tamponger, bindor, blöjor, fimpar och liknande riskerar 
att fastna i avloppsrören och orsaka stopp. Det kan 
också orsaka problem vid avloppsreningsverken. 
”Fulspolningar” som dessa medför extrajobb för 
driftpersonalen och onödiga kostnader för er VA-
kunder.

Släng skräpet i papperskorgen – inte i toaletten. 
Tack för hjälpen!

Gratis hämtning av förpackningar via TMR
Hushåll i Härryda kommun kan beställa gratis hämtning av pappers-, kartong-, plast- och metallförpackningar vid 
dörren genom företaget TMR, Tailor-Made Responsibility. Tjänsten heter TMR pick-up service och bekostas av 
producentföretagen. När du anmält dig får du hem tre återvinningskassar som du ska sortera dina olika förpackningstyper 
i. När kassarna börjar bli fulla, beställer du hämtning via telefon, mail eller webben. TMR ansvarar helt för denna tjänst 
och dess utförande. Om du har synpunkter om tjänsten ska du höra av dig till dem. Mer information om hur du anmäler 
dig till tjänsten och använder den finns på TMR:s webbplats: www.tmr.se

Trevlig sommar!

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




