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Nytt på Bråta ÅVC
Fönster och speglar sorteras som planglas
Från 1 januari är det lagkrav på att sortera ut och återvinna planglas. 
På Bråta återvinningscentral finns nu en separat container för plant 
glas som fönsterglas, speglar, bilglas och akvarium. Både hela och 
 trasiga fönster med båge får slängas i containern, men inga karmar. 
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NYA SKYLTAR FÖR  
ENKLARE SORTERING
Bråta ÅVC har även fått nya skyltar 
som med tydliga symboler och färger 
ska göra det enklare att sortera rätt. 
”Brännbart avfall” har bytt namn till 

”Energiåtervinning”. Ett namnbyte som 
belyser att det som går till förbränning 
också är en resurs och en typ av åter
vinning som kommer till nytta som 
värme och el i våra hus.

SOPHÄMTNING KOMMANDE RÖDA DAGAR 

Ordinarie hämtningsdag vecka 14 Dina sopor hämtas
Måndag Måndag

Tisdag Måndag eller tisdag 

Onsdag Tisdag eller onsdag 

Torsdag  Onsdag eller torsdag 

Fredag Torsdag 

Ordinarie hämtningsdag vecka 18 Dina sopor hämtas
Måndag Tisdag

Tisdag Tisdag eller onsdag 

Onsdag Onsdag eller torsdag  

Torsdag  Torsdag eller fredag

Fredag Fredag

Under vecka 15 (annandag påsk) hämtas dina sopor enligt ordinarie schema. 
Veckorna med Kristi himmelsfärds dag, pingst och National dagen hämtas 
soporna också enligt ordinarie schema.

Vattenavläsning
senast 9 april  
Vi ändrar period för avläsning av 
vattenmätare. Det innebär att du  
i fortsättningen får ett avläsnings
kort i mars istället för i september.   

ALLA SKA LÄMNA 
 VATTENAVLÄSNING
I mars skickas avläsningskort ut till 
alla abonnenter. Även du som fått 
en digital vattenmätare ska skicka 
in en avläsning. Sista dagen att 
 lämna avläsning är  
den 9 april 2023.  

Så läser du av 
vattenmätaren

000653

Utelämna 
inledande nollor  
och de tre sista 

 siffrorna vid  
avläsning.*

* Du som har digital vattenmätare anger de  
   fem första siffrorna. 



Våtservetter  
löses inte upp av 

vatten utan fastnar 
i avloppet. Släng  
dem i soporna  

istället! 

FACIT 2022:

400 timmars jobb
på onödiga fulspolningar

Förra året lade Härryda Vatten och Avfall över 400 timmar på 
att rensa pumpar från våtservetter och annat skräp som inte 
borde finnas i avloppssystemet. Stopp som måste åtgärdas direkt 
– vare sig det är vardag, kväll eller helg.
Våtservetter som spolats ner i toa
letten är ett problem som tar allt mer 
dyrbar tid i vår verksamhet. Dygnet 
runt får vi rycka ut på larm om stopp  
i de pumpar som leder avloppsvattnet 
till reningsverken. När pumparna 
 stannar riskerar avloppsvattnet att 
svämma över och förorena naturen 
och våra vattendrag. 

DYRBAR TID PÅ  
ONÖDIGT ARBETE 
Under 2022 fick vi lägga 400 timmars 
arbete på att lyfta och rensa pumpar 

från skräp som spolats ner i toaletten. 
Tid som skulle ha lagts på underhåll, 
reparationer, kontroller och förbätt
ringar med mera. Eller på att vara 
hemma med familjen. 

VAD KAN DU GÖRA? 
Det är lätt att spola rätt! Bara kiss, 
bajs och toalettpapper får spolas ner  
i toaletten. Våtservetter, tvättlappar, 
tops, tamponger och hår är avfall som 
ska slängas i soppåsen. Ha en pappers
korg för sådant skräp, så sparar vi 
tillsammans både tid och pengar. 

Bråta åter- 
vinnings central
Öppettider kommande helgdagar

2023 Typ av helgdag Öppet
6 april Skärtorsdag 7–16 
7 april Långfredag Stängt  
8 april Påskafton 9–15 
9 april Påskdagen Stängt
10 april Annandag påsk 9–16 
30 april  Valborgsmässoafton Stängt
1 maj  Första maj Stängt 

18 maj Kristi himmels-
färds dag Stängt  

19 maj Klämdag 7–16 
27 maj Pingstafton 9–15 
28 maj Pingstdagen Stängt
5 juni Klämdag 7–16
6 juni Sveriges Nationaldag Stängt

Lämna avfall 
till FA-bilen
Farligt avfall och secondhandbilen är 
ett mobilt komplement till återvinnings
centralen. Samma bil tar även emot 
secondhandsaker.
» Mer info: hvaa.se/fabil

Turlista Farligt  avfall- och 
secondhand-bil

Tisdag 21 mars
Kl. 17.30 –18 Landvetter centrum
Kl. 18.30 –19 Säteriets bostads

område, Bokgården
Kl. 19.30 –20 Mölnlycke kulturhus 
Torsdag 23 mars
Kl. 17.30 –18 Hällingsjöskolan
Kl. 18.30 –19 Rävlanda järnvägsstation
Kl. 19.30 –20 Hindås skola

Nya regler  
för Rådasjöns 
vattenskydds-
område
Länsstyrelsen har beslutat om 
 utökat skydd för Rådasjön som  
är dricksvattentäkt för Mölndals 
 kommun. Bland annat förbjuds 
 båtmotorer med bensin och diesel 
om två år. Ny avgränsning och nya 
föreskrifter gäller från 15 februari 
2023. För befintliga verksamheter 
gäller övergångsregler i två år,  
med vissa undantag. 
» Mer information: hvaa.se

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 hälsoskydd,  
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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