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Med Kretskortet kan du återvinna 
i Lit även när det är obemannat

På återvinningscentralen i Odenskog tar vi 
emot invasiva växter i en separat container. 
Förpacka dem väl och lägg dem i rätt con-
tainer. Fråga personalen om du är osäker. 

Att ha behörighet att besöka återvinnings-
centralen när den är obemannad kallar vi 
för Kretskortet!  
Vi fortsätter förberedelserna för att återvinningscen-
tralen i Lit ska kunna ta emot besökare med Kretskort. 

Grindarna ska öppnas automatiskt, med kameror ser 
personalen när containrarna behöver tömmas och så 
ska kursen för att utbilda besökare planeras. 
Är du intresserad av att gå kurs och få behörighet till 
Kretskortet? Hör av dig till avfallatervinning@oster-
sund.se eller ring kundcenter på 063 - 14 30 00. 

Visste du att:

I de kommunala reningsverken tar vi hand om 
fosforn från avloppsvattnet och vi tar hand om 
slammet av matavfall, bajs och fett. Vi provtar 
regelbundet för att veta att reningen fungerar. 

Under 2022 lägger vi ledningar så att kapaciteten på 
dricksvatten till Frösön och Orrviken ökar. 

Under 2023 
Vi provar mobil återvinningscentral så att du kan 
återvinna i din stadsdel eller i din by. 
Byggnationer påbörjas på både det nya vattenverket 
och biogasanläggningen. 

På gång:

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

Kom ihåg att det finns e-tjänster för att 
bland annat göra ägarbyte, rapportera 
vattenmätarens ställning, se kommande 
tömning av sopkärlen, beställa extra 
slamtömning. 
eservice.ostersund.se/avfall-va

Kommunens uppdrag är 
att leverera dricksvatten 
så använd gärna regn-
vatten för att vattna 
odlingar. 

Smått farligt avfall kan du lämna i miljö-
skåp som finns i flera livsmedelsbutiker i 
Östersund, eller i en del soprum som har 
lådor för farligt avfall. 
Trasiga lampor, batterier och andra små 
elektriska saker kan du lämna i affären, 
kontakta personalen.
Allt farligt avfall kan du också lämna på 
återvinningscentralen.


