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bli biogas! 
Låt din fallfrukt  

Självklart ska äpplen, päron och 
 plommon i första hand ätas. Men om 
det ändå blir fallfrukt över så går den 
att lämna till återvinningscentralen för 
återvinning till biogas och biogödsel. 

Biogas är ett fossilfritt alternativ till 
bensin och diesel. På 1 kilo äpplen går 
det att köra cirka 1 kilometer med 
biogasbil. 

senast 25 september 

Exempel
Om vattenmätaren visar 00025,091.
Ange mätarens ställning som 25. 

» Mer information: hvaa.se/avlasning
* Du som har digital vattenmätare anger de  
   fem första siffrorna. 

Så läser du av 
vattenmätaren

HÄRRYDA 
VATTEN 

OCH AVFALL
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Välkommen på invigning!

Kom och byt grejer eller lämna in något som kan komma till  
användning igen. Vi bjuder på korv & fika och finns på plats för  
att berätta om verksamheten och svara på frågor.  

» Mer information: hvaa.se/paviljongen

Nu är det skördetid i trädgården och det kan bli  
stora mängder frukt att ta hand om. 

Under september får du ett avläsnings-
kort för att lämna in din vatten avläsning. 
Avläsningen behövs för att kunna  
fakturera dig korrekt.

Mätarnummer

000653 Mätar ställning

Utelämna 
inledande nollor  
och de tre sista 

 siffrorna vid  
avläsning.*

Bråta återvinningscentral, Returvägen 2, Mölnlycke

 
Den 17 september kl. 10 –14

Nu inviger vi återbrukspaviljongen på Bråta återvinningscentral. 

Vattenavläsning

fallfrukt samlades in på 
Bråta återvinnings- 

central 2021.

5 743 kilo

http://hvaa.se/avlasning
http://hvaa.se/paviljongen


Plantera klokt!
Det är inte bara människan  
som dricker vatten. Växter  
dricker också.
På sommaren när växterna är som 
mest törstiga och värmen gör att  
regn snabbt avdunstar, fylls inte  

Vi hämtar ditt farliga avfall 
I september är det dags för farligt avfall- 
och second hand-bilen att åka ut på  
tur igen. Bilen är ett mobilt komplement  
till återvinningscentralen. Samma bil  
tar även emot second hand-saker. 

Tisdag 20 september

Kl. 17.30–18 Landvetter centrum, parkeringen

Kl. 18.30–19 Säteriets bostadsområde, Bokgården

Kl. 19.30–20 Mölnlycke kulturhus 

Torsdag 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

?

Var rädd om 
vårt avlopp! 
Skräp som spolas ner i toan 
 orsakar dyra och onödiga  
driftsstopp i ledningar, pumpar 
och reningsverk. Detta är lätt  
att  undvika genom att ha en  
papperskorg på badrummet för 
tops,  våt servetter, hår, snus  
och annat avfall.  

Att spola rätt är lätt.  
Bara kiss, bajs och toalettpapper 
hör hemma i  toaletten.

TURLISTA FARLIGT AVFALL- OCH SECOND HAND-BIL 

Farligt avfall- och second hand-bilen 
stannar på platserna enligt tidtabellen 
och det är gratis att lämna avfall till den.
 

» Läs mer: hvaa.se/fabil

våra vattenreserver på lika snabbt.  
Därför är det bättre att göra större 
trädgårdsarbeten som att plantera 
häck och så gräsmatta framåt hösten. 

» Fler tips för hållbar vatten-
användning: hvaa.se/sparavatten

JAG ÄR INGEN
PAPPERSKORG!

#hållbar  
vatten användning  

Vattennivåerna har under  
sommaren legat under normala  

nivåer. Läget är kritiskt och det tar  
tidförvattentäkternaattfyllasigen.
Om alla hjälps åt med att använda 

dricksvattnet hållbart och  
undviker att slösa i onödan,  

så räcker vårt värdefulla  
vatten till alla. Tack. 
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