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Nya taxor för avfall och VA
Härryda kommun växer och vi investerar för att kunna 
fortsätta leverera dricksvatten av god kvalitet. Vatten och 
avloppsverksamheten, VA, finansieras via taxa och ska 
varken gå med vinst eller förlust. Taxan behöver därför 
anpassas efter aktuella förutsättningar.

Ökade kostnader för avfallsverksamheten medför att 
även avgiften för sophämtning höjs. Taxorna har beslutats 
av kommunfullmäktige och gäller från 1 januari 2022.   
 

harryda.se/hvaa

SOPHÄMTNING KOMMANDE  
RÖDA DAGAR

Ordinarie hämtningsdag  
vecka 15  Dina sopor hämtas

Måndag  Måndag 

Tisdag Måndag eller tisdag 

Onsdag Tisdag eller onsdag 

Torsdag (skärtorsdagen) Onsdag eller torsdag 

Fredag (långfredagen) Torsdag 

Under vecka 16 (annandag påsk) hämtas dina sopor enligt  
ordinarie schema. 

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

ÖPPETTIDER PÅ BRÅTA ÅTERVINNINGS-
CENTRAL KOMMANDE RÖDA DAGAR

2022 Veckodag Typ av afton/helgdag Öppet

14 april Torsdag Skärtorsdag 7-16

15 april Fredag Långfredag Stängt

16 april Lördag Påskafton 9-15

17 april Söndag Påskdagen Stängt

18 april Måndag Annandag påsk 9-16

30 april Lördag Valborgsmässoafton 7-16

1 maj Söndag Första maj Stängt

26 maj Torsdag Kristi himmelsfärds dag Stängt

27 maj Fredag Klämdag 7-16

4 juni Lördag Pingstafton 9-15

5 juni Söndag Pingstdagen Stängt

6 juni Måndag Sveriges nationaldag  Stängt



?

 Jo
ha

n 
Bä

vm
an

 
Fo

to
:

Många droppar små - blir till fulla kar 
Visste du att vattnet från en enda droppande kran, motsvarar 11 fyllda badkar 
på en månad? Det är vatten som droppar bort helt i onödan. Kolla din kran 
och byt packning om den läcker, så är du med och sparar på vår allra  
viktigaste naturresurs. 

Fler tips på harryda.se/sparavatten

Lämna avfall gratis till FA-bilen
Till Farligt avfall- och secondhandbilen kan du lämna farligt avfall och begagnade 
saker för återvinning och återbruk. Det kan exempelvis vara färgrester, lysrör, 
glödlampor och småelektronik. Det farliga avfallet ska vara väl förpackat och-
märkt. Sakerna får inte vara större än att en person kan bära det. Begagnade saker 
som porslin, kläder, textilier och leksaker tas om hand av en hjälporganisation. 

Mer info: harryda.se/fabil

  Turlista: Farligt avfall- och second hand-bil 2022

Område Tisdag 
22/3 

Torsdag 
24/3 

Tisdag 
14/6 

Torsdag 
16/6 

Tisdag 
20/9 

Torsdag 
22/9 

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 

Hällingsjö- 
skolan 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

E-tjänster för flytt 
och ändring 
Du som har sålt din fastighet, eller  
flyttar till nybyggt hus behöver anmäla 
det till oss. Vattenmätaren ska läsas av 
och tjänster för sophämtning och vat-
ten- och avlopp beställas. Det görs en-
kelt via e-tjänsten ägarbyte eller  
ny fastighet.

Den och andra e-tjänster finns på  
tjanster.harryda.se

Vid frågor

Om utebliven hämtning, 
hämtningsdagar, kärlplacering, 
arbetsmiljö, abonnemang, 
fakturor,flyttanmälaneller
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




