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Etappmål mot nytt  
vattenverk är klart

HÄRRYDA 
VATTEN 

OCH AVFALL

Nu är vi klara med överföringsledningarna i den stora satsningen  
på utbyggt vatten och avlopp. I och med att etappen är färdigställd 
är det åter framkomligt på Göteborgsvägen där det varit avstängt  
i en fil medan ledningsarbetet har pågått.  

– Vi tackar alla som varit påverkade för 
tålamod och visad hänsyn under den 
tiden, säger Jasna Brcic som är projekt
ledare på Härryda Vatten och Avfall AB. 
Sedan tidigare är en högvattenreservoar, 

pumpstationer och en intagsstation för 
sjövatten klara i projektet.  
Nu återstår endast Hindås vattenverk  
som ska vara färdigbyggt och tas i bruk 
i slutet av 2023. 

Förbud mot påsar av bioplast för matavfall 
Från den 1 januari 2023 är det 
inte längre tillåtet att använda 
påsar av bioplast till matavfall  
i Härryda kommun. Endast  
papperspåsar avsedda för mat
rester får läggas i bruna kärlet. 

Från 1 januari 2023 får endast påsar av papper 
läggas i bruna kärlet för matavfall.

Påsar av bioplast, exempelvis av majs
stärkelse, är inte helt nedbrytbara.  
De fastnar även i biogasanläggningen 
vilket orsakar problem. Förbudet 
 innebär att den som lägger icke god
kända påsar i bruna kärlet kan få betala 
en tilläggs avgift på 250 kronor för  
felsortering. 

Godkända påsar av papper får du 
utan kostnad av oss. Du begär nya påsar 
genom att klämma eller knyta fast  
en oanvänd påse på ditt sopkärl.  
Du kan även hämta påsar i vissa 
matbutiker och på Bråta åter
vinningscentral. Företag och 
verksamheter beställer via 
en etjänst. hvaa.se/pasar

Ny VA-taxa
föreslås för 2023 
Taxan för vatten och avlopps
tjänster föreslås höjas från och med 
den 1 januari 2023. Anledningen  
är kraftigt ökade kostnader för 
drift och nödvändiga investeringar. 
Kommunfullmäktige som fattar 
beslut om ändrad taxa bordlade 
ärendet på senaste sammanträdet 
den 17 november på grund av tids
brist. Nästa tillfälle då taxan kan  
tas upp är den 15 december 2022. 
Mer info: hvaa.se

vid driftstörning SMS
Vi skickar ut sms med information till 
berörda av ett vattenavbrott eller plane
rad vattenavstängning. Sms skickas till 
mobiltelefoner som är registrerade i det 
aktuella området. Har du kontantkort 
eller jobbmobil behöver du själv anmäla 
ditt mobilnummer på hvaa.se/sms

Missa inte information från oss! 
För aktuell information om dina  avfalls 
och VAtjänster, anmäl din epost på 
hvaa.se/nyheter



Vinterhämtning
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När det blir vinter kan både halka och snö försvåra framkomligheten. 
Dessutom blir det extra tungt för sophämtarna att göra sitt jobb. 
Som fastighetsägare är du skyldig att underlätta sophämtningen  
genom att:

• Ploga, skotta och halkbekämpa från 
kärlens plats till gatan. 

• Sopa av snö från sopkärlens lock så 
slipper du även betala för den 
extra vikten. 

• Se till att ditt matavfall inte fryser 
fast i kärlet som då inte kan 
 tömmas ordentligt.

• Ställa dina kärl med handtaget och 
hjulen vända mot gatan. 

ÖPPETTIDER BRÅTA ÅVC
23 december Dag före julafton 7–16

24 december Julafton Stängt

25 december Juldagen Stängt

26 december Annandag jul Stängt

30 december Dag före nyårsafton 7–16

31 december Nyårsafton Stängt

1 januari Nyårsdagen Stängt

5 januari Trettondedagsafton 7–16

6 januari Trettondedag jul Stängt

Se alla öppettider på hvaa.se/brata

Sophämtning  
vid storhelgerna
Dina sopor hämtas på ordinarie 
 tömningsdag under veckorna vid jul, 
nyår och trettondagshelgen. 

God Jul &  

Gott Nytt År!

Önskar vi på  

Härryda Vatten och Avfall

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

Härryda kommun, 
kontaktcenter, 031724 61 00,  
kommun@harryda.se

Dispenser, kompostanmälan,  
enskilt avlopp: Härryda kommun, 
miljö och hälso skydd,  
031724 61 00,  
miljo.halso@harryda.se

Slamfakturor, slamtömning:  
Renova Miljö, 03161 87 00.  
 Journummer 03161 87 75,  
kundservice@renova.se

Hämtning av vitvaror och  
farligt avfall:  
Renova Miljö, 03161 87 00,  
kundservice@renova.se
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