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Återvinningscentralens
öppettider under helger
Odenskog Brunflo Lit
Skärtorsdag

Öppet till Stängt
kl 16

Långfredag

Stängt

Påskafton

Stängt

Annandagpåsk

Stängt

Valborgsmässoafton

Öppet

Första maj

Stängt

Stängt

Öppet

Stängt

Kristihimmelfärd
Onsdag 25 maj

Öppet till
kl 16

Stängt

Torsdag 26 maj

Öppet till
kl 16

Stängt

Fredag 27 maj

Öppet

Stängt

Lördag 28 maj

Öppet

Stängt

Öppet

Sophämtning - inga ändrade dagar under:
Påskhelgen, vi kör som vanligt skärtorsdag, långfredag
och annandagen.
Valborg och första maj är lördag och söndag, ingen
sophämtning
Kristihimmelfärdshelgen, den 26 maj kör vi som vanligt

Avlopp till alla som
har kommunalt
vatten i Fåker

Snart kan boende i Fåker ansluta sig
till den kommunala avloppsanläggningen med reningsverket. Vi börjar
gräva ner avloppsledningar i Grönviken i vår, 2023 gräver vi i Näs och
2024 i Bränna.
Det här arbetet gör vi för att ersätta
enskilda avlopp med en anläggning
som är bättre för miljön. På så sätt
skyddar vi sjön Näkten som är en
känslig sjö.

Nya öppettider på
återvinningcentralerna
Från första maj är det öppet på
Odenskogs återvinningscentral
Maj till oktober:
måndag - torsdag kl 8 - 19
fredag - söndag kl 8 - 16
November - april:
onsdag - torsdag kl 8 - 19
fredag - söndag kl 8 - 16
Lit återvinningscentral
Året runt
måndag och onsdag kl 14 - 19
lördag kl 8 - 16
Brunflo återvinningscentral
Året runt
tisdag och torsdag kl 14 - 19
söndag kl 8 - 16

På facebook och instagram heter vi

AvfallVAostersund
följ oss där och läs tips, trix
och servicemeddelanden.

Vatten det mest värdefulla livsmedel vi har!

Den 22 mars är det världsvattendagen. Det är en dag
att uppmärksamma vattnets betydelse.
Dricksvatten måste vi vara rädda om och inte slösa med.
• Har du kranar som läcker - täta dem
• Låt inte vattnet skvala på när du borstar
tänderna
• Diska inte under rinnande vatten.
På mina sidor kan du se om din vattenförbrukning minskar när du gör så här!

Avfall VA
063 - 14 30 00
kundcenter@ostersund.se
www.ostersund.se/vatten
www.ostersund.se/sopor
facebook.se/avfallvaostersund

