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Visste du att:

Du som inte har ett kärl för matavfall ska få ett 
sådant, om du inte har anmält hemkompost. Kärlen 
skulle ha varit levererade i sommar, men det har 
dragit ut på tiden, vi är på gång. 

Nu är det nya symboler på återvinnings-
centralerna.  Här har du symbolen för 
energiåtervinning - det som bara kan 
återvinnas genom förbränning. Till 
exempel möbeldynor,  
tapeter, cykeldäck, pärmar. 

Hemma har du restavfallet - det som blir 
över när du sorterat ut matavfallet, för-
packningarna och det farliga avfallet. Till 
exempel snus, fimpar, tamponger, kuvert, 
tops och blöjor. 

På gång:

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

Du kan se din faktura på mina sidor 
Kom ihåg att det finns mina sidor där 
du kan se fakturan och bland annat 
rapportera vattenmätarens ställning, se 
kommande tömning av sop- 
kärlen, beställa extra slamtömning. Där 
finns också e-tjänst för bland annat ägarbyten. 
www.eservice.ostersund.se/avfall-va

Dunken är en bra beredskap 
 - vid vattenläcka och strömavbrott! 
• Fyll dunken med dricksvatten och förvara den 

mörkt och om möjligt svalt. 
• Dunken är också bra att ha för att hämta  

dricksvatten i om en vattentank är utställd. 
• Plastflaskor fungerar de med. Fyll dem med  

vatten och stoppa dem i frysen. 
• Drick inte vatten som luktar eller smakar illa. 

Vintertid i Odenskog
November - april
onsdag - torsdag 8 - 19
fredag - söndag 8 - 16

Jul, nyår och trettondagen
Fredag 23/12    Odenskog 8 - 16
Julhelgen           stängt
mellandagarna   öppet som vanligt
Fredag 30/12     Odenskog 8 - 16
Nyårshelgen       stängt
Torsdag 5/1       Odenskog 8 - 16,  
              Brunflo stängt
Trettondagen     Odenskog stängt

Återvinningscentralerna

Sophämtningen sker som vanligt 
både jul, nyår och trettondagen. 

Torrt matavfall fryser inte fast i tunnan!
• Låt hushållspapper och servetter följa med ma-

tavfallet. Matavfallet blir mindre blött och fryser 
inte fast. 

• Om du har möjlighet kan du låta matavfallspåsen 
frysa ihop innan du lägger ner den i tunnan. 

• Skaka på kärlet i bland


