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Spara på vattnet 
så räcker det till alla
Nu väntar sköna sommardagar 
med sol, värme och grönska.  
Det är också den tiden på året  
då vi använder vatten som mest. 
Genom att spara på vattnet  
hjälps vi åt att få det att räcka till. 

Det har varit väldigt lite nederbörd  
den senaste tiden samtidigt som vi ser 
en ökad förbrukning. För att undvika 
bevattningsförbud längre fram ber vi  
er redan nu att använda dricksvattnet  
på ett hållbart sätt. 

Att vattna vettigt gör stor skillnad 
• Du som har trädgård kan ställa ut  

en vattentunna och samla regnvatten, 
istället för att vattna med dricksvatten. 

• En vattenspridare gör av med nästan 
åtta liter vatten per minut. Det blir 
mer än 150 liter vatten på bara 
20 minuter. Vattna med kanna istället. 

• Vattna tidig morgon, sen kväll eller  
på natten så att inte vattnet dunstar 
bort i solen.

Hjälp oss att spara på vårt dricksvatten.
Fler tips på hvaa.se/sparavatten

ÄNDRAD SOPHÄMTNING VID MIDSOMMAR

Ordinarie hämtningsdag vecka 25 Dina sopor hämtas

Måndag Måndag

Tisdag Måndag eller tisdag 

Onsdag Tisdag eller onsdag 

Torsdag  Onsdag eller torsdag 

Fredag (midsommarafton) Torsdag 

Veckorna med Kristi himmelsfärdsdag och Nationaldagen 
hämtas dina sopor enligt ordinarie schema.

Få vattenkoll  
i appen  
Mitt Härryda 
I Vattenkollen håller du koll på 
vattennivån i kommunen och får 
tips om hur du hus-
hållar med vattnet. 
Vattenkollen är en 
funktion i appen 
Mitt Härryda – för 
dig som bor och 
verkar i Härryda 
kommun.

Nu ansluter vi oss 
till Kivra
Från och med augusti kan du som vill 
använda tjänsten Kivra för att få och 
betala e-fakturor från oss. Du väljer 
själv om du vill betala din e-faktura 
direkt i Kivra, eller om du bara vill 
använda Kivra som en digital brevlåda 
och betala fakturan manuellt. Du som 
inte är ansluten till Kivra får din faktura 
på samma sätt som vanligt. Mer infor-
mation om tjänsten på kivra.se 

HÄRRYDA 
VATTEN 

OCH AVFALL

http://hvaa.se/sparavatten
https://kivra.se


Självservice 
– när du vill
dygnet runt

Driftinformation på karta

Sorteringsguide  
för att sortera 
ditt avfall rätt 

Nu hittar du oss på hvaa.se  
Välkommen till vår nya webbplats, 
hvaa.se. Där hittar du  information 
om våra tjänster för vatten, sop-
hämtning och åter vinning. Du kan 
även få inspiration och tips för en 
hållbar vardag. 

UTÖKAD OCH SMIDIG 
SERVICE
Vi vill att det ska vara enkelt att sköta 
ärenden, ta reda på information vid 
exempelvis flytt eller inför anslutning 

till kommunalt vatten. På sidan för 
självservice når du därför snabbt 
e-tjänster, blanketter och kontakt-
uppgifter.

NYHETER OCH 
 INFORMATION
På hvaa.se håller du dig uppdaterad 
om viktig information, driftstörningar, 
ändrade hämtningsdagar, öppettider 
på ÅVC med mera. Prenumerera på 
nyheter från oss så får du färsk info 
direkt i din e-post. www.hvaa.se 

Öppettider  
på Bråta ÅVC  

kommande helgda gar
 På Kristi himmelsfärdsdag  

den 26 maj, nationaldagen den 
6 juni och midsommarhelgen 
24–25 juni har återvinnings

centralen stängt. 
För aktuella öppettider 

besök hvaa.se/brata

Byt grejer i byteshörnan på Bråta!
Inom kort öppnar byteshörnan i åter-
brukspaviljongen på Bråta återvinnings-
central. Där kommer du kunna lämna 
in hela och rena kläder, husgeråd, hem-
elektronik, mindre möbler, prydnads-

saker, leksaker och sportartiklar som 
du inte längre behöver eller vill ha. När 
du lämnat in dina secondhand saker är 
det fritt fram att fynda bland de andra 
skänkta prylarna i byteshörnan.

Dags att lämna till 
farligt avfall och 
secondhand-bilen 
Har du farligt avfall som färgrester, 
lysrör, glödlampor och småelektronik 
hemma? Passa på att lämna det till 
Fa-bilen som besöker kommunen i juni 
och i september. Tänk på att avfallet 
ska vara väl förpackat och uppmärkt.

Bilen tar även emot hela begagnade 
saker som porslin, textil, väskor, klockor, 
böcker, ramar och spel. Dessa saker 
lämnas till en hjälporganisation. 

TIDTABELL I JUNI OCH 
SEPTEMBER

Tisdag 14 juni och 20 september 

Kl. 17.30 –18 Landvetter centrum

Kl. 18.30 –19 Säteriets bostads-
område, Bokgården

Kl. 19.30 –20 Mölnlycke kulturhus 

Torsdag 16 juni och 22 september

Kl. 17.30 –18 Hällingsjöskolan

Kl. 18.30 –19 Rävlanda järnvägsstation

Kl. 19.30 –20 Hindås skola

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

Härryda kommun, 
kontaktcenter, 031-724 61 00, 
kommun@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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