
Nyhetsbrev 
Vatten och avfall1Februari 2021 

Välkommen till Härryda Vatten och Avfall AB 
Härryda Vatten och Avfall AB är ett nytt, helägt bolag Faktureringsuppgifter för leverantörer 
inom Härryda kommun. Bolaget har ansvar för vatten, Du som är leverantör skickar liksom tidigare dina 
avlopp och avfall för kunder och invånare i kommunen. e-fakturor via vår samarbetspartner InExchange. Skillnaden 
Bolagets verksamhetsstart var den 1 januari 2021. är att fakturor som rör vatten och avfall nu ska skickas till 

Härryda Vatten och Avfall AB. Referensnummer, även kallat 
Autogiro behöver sökas om mottagningsid, måste fortfarande anges. Fakturor kan också 
Du som är autogirokund kommer att behöva söka om ditt skickas via Peppol som är ett öppet nätverk. Ett europeiskt 
autogiro. Detta gör du enklast via din bank. Gör du ingen samarbete för att vi inom EU ska kunna ha e-handel över 
ny anmälan om autogiro kommer din faktura ut till dig som gränserna. 
papper. 
Mer information: harryda.se/hvaa 

Kontrollera plusgiro och bankgiro 
Du som är kund hos Härryda Vatten och Avfall AB behöver 
kontrollera så att rätt plusgiro och bankgiro står på din första 
faktura från oss. Plusgirot är som vanligt 4844800-5 medan 
bankgirot är bytt till 5570-6766. 

Företagsuppgifter: 
Härryda Vatten och Avfall AB, 
Organisationsnummer: 559259-4591, GLN: 
7365592594591, Peppol-ID: 0007:5592594591 
samt 0088:7365592594591 

Sophämtning kommande 
röda dagar 
Påsk

Ordinarie hämtningsdag v 13 Dina sopor hämtas 

Måndag Måndag 

Tisdag Måndag/Tisdag 

Onsdag Tisdag/Onsdag 

Torsdag (skärtorsdagen) Onsdag/Torsdag 

Fredag (långfredagen) Torsdag 

Under vecka 14 (annandag påsk) hämtas dina sopor enligt 
ordinarie schema. 

Veckorna med Första maj, Kristi himmelsfärd och 
Nationaldagen hämtas dina sopor också enligt ordinarie 
schema. 

Öppettider på Bråta 
återvinningscentral 
kommande helgdagar 

 2021 Vecko-
dag Typ av afton/helgdag Öppet

   1 april Torsdag Skärtorsdag 7–16 

   2 april Fredag Långfredag Stängt 

   3 april Lördag Påskafton 9–15

   4 april Söndag Påskdagen Stängt 

   5 april Måndag Annandag påsk 9–16

 30 april Fredag Valborgsmässoafton 7–16

  1 maj Lördag Första maj Stängt 

 13 maj Torsdag Kristi himmelsfärdsdag Stängt

 14 maj Fredag Klämdag 7–16

  6 juni Söndag Sveriges nationaldag Stängt



 

 

Farligt avfall- och second hand-bilens turer 2021 
Farligt avfall- och second hand-bilen kör en runda i lämna är saker som du tröttnat på, exempelvis porslin,  
kommunen under mars, juni och september. Det är en och dukar, väskor, klockor, garn, böcker, ramar, kläder och spel.  
samma bil som tar emot farligt avfall och second hand- Det får inte vara större än att en person kan bära det.  Allt 
saker. Det betyder alltså att du kan lämna farligt avfall och lämnas till en hjälporganisation. 
second hand-saker till alla turer under året.  

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

Turlista: Farligt avfall- och second hand-bil 2021   

Område Tis  
23 mars 

Ons  
 24 mars 

Tis 
15 juni 

Ons 
16 juni 

Tis 
21 sept 

Ons 
22 sept 

Landvetter centrum  17.30–18 17.30–18  17.30–18 

Säteriets bostadsområde 
Bokgården  18.30–19  18.30–19  18.30–19 

Mölnlycke kulturhus 19.30–20 19.30–20 19.30–20 

Hällingsjöskolan 17.30–18 17.30–18 17.30–18 

Rävlanda järnvägsstation  18.30–19 18.30–19 18.30–19 

Hindås skola 19.30–20 19.30–20 19.30–20 

Information till fastighetsägare med 
undermarksbehållare 
Tänk på att hålla fritt från snö och is på locken till
undermarksbehållarna så att entreprenören kan komma 
åt att tömma behållarna. Ligger det för mycket snö och is 
på locken så blir det för tungt för att lyfta. Utrymmet runt 
behållarna ska snöröjas och halkbekämpas så att bilen kan 
ta sig fram säkert till behållarna och anordningsplatsen.  

Att spola rätt är lätt! 
Vi vill påminna om att det bara är kiss, 
bajs och toalettpapper som ska spolas 
ner i toaletten. Vi har fortsatta problem 
med våtservetter i avloppsvattnet som 
orsakar störningar i våra anläggningar. 
Ha gärna en papperskorg inne på 

toaletten där våtservetter, hushållspapper, tamponger och 
annat skräp kan slängas. 

Avgifter för 2021 
Avgifterna för 2021 är färdiga och finns på  
harryda.se/avgifter. 

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
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