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Succé för
grönt kort
i Värsås
Stefan Johansson och hans grannar uppskattar den nya tillgängligheten.

Grönt kort – det innebär en möjlighet att få tillgång
till den lokala återvinningscentralen utan att behöva
passa några öppettider. Systemet införs efterhand på
allt fler platser och senast ut var centralen i Värsås,
mellan Skövde och Hjo.
Efter en kort utbildning kan hushållskunder med det gröna kortet
få tillgång till återvinningscentralen mellan klockan 7 och 21 varje
dag, med körkortet eller en app i mobilen som inpasseringsbevis.

SÅ HÅLLER DU TUNNAN FRÄSCH!
En ren soptunna är ett bra sätt att undvika otrevliga dofter
– och så blir ju tunnan trevligare att hantera.

En som uppskattar den möjligheten är Stefan Johansson som bor
strax utanför Värsås och ofta tittar in på väg till eller från jobbet:
– Det har verkligen varit efterlängtat av alla. Livet blir betydligt enklare
när man inte behöver passa tider. När väl några har börjat sprider det sig
fort och jag kan verkligen rekommendera alla som bor i närheten av en
Grönt kort-anläggning att gå utbildningen, säger Stefan.
Över 200 Värsåsbor har redan följt Stefans exempel och inom AÖS
område är det nu totalt runt 3500 kunder som har kortet. Näst på tur
står Töreboda – håll utkik!

SÅ HÄR GÖR DU ENKLAST:

• Skölj ordentligt med vatten och skura med borste och lite såpa
– har du en högtryckstvätt kan den underlätta jobbet.

• Låt sedan avfallet rinna av ordentligt innan du lägger det i påsen.
• Var sedan noga med att stänga till avfallspåsarna ordentligt så att
inte avfallet ramlar ut i kärlet.

• Låt gärna tunnan stå i skuggan om det är möjligt
– och håll locket stängt.

Lyckat
samarbete
gav bättre
sortering

TVÅFACKSBILAR
HÅLLER ISÄR
AVFALLET
Många tror fortfarande att avfallet från de gröna
och bruna tunnorna blandas, bara för att de hämtas
med samma sopbil. Men inget kunde vara mer fel,
berättar Annicka Andersson som är driftledare
för sophämtningen på AÖS.
Anledningen stavas helt enkelt tvåfacksbilar. Flera av dagens sopbilar
är nämligen uppdelade i två sektioner, en där det brännbara avfallet
samlas och en för matavfallet – något som inte alltid syns på lite avstånd.
– Det händer att våra chaufförer blir stoppade av någon som fotat
dem med mobilen och är irriterade – de menar att de har ägnat energi
åt att sortera soporna till ingen nytta, och nu har de ”bildbevis”. Men
när vi visar upp hur systemet fungerar vänder det förstås direkt, säger
Annicka och fortsätter:
– Jag tolkar det som att engagemanget för återvinning är stort ute
bland våra kunder. Det är bra att människor bryr sig!

Eftersom matavfallet ska tillbaka i
kretsloppet och spridas på åkrarna
som jordförbättringsmedel är det
känsligt för felsortering. Det är viktigt att påsarna bara innehåller just
matavfall – inga plastförpackningar,
ingen metallfolie och så vidare.
Glädjande nog blir det rätt för
det mesta!
Så här ser det ut – ett fack för matavfall och ett för det brännbara.

ENSKILT AVLOPP – mycket att tänka på!
De kommunala miljönämnderna har tillsynsansvar
för enskilda avlopp, det vill säga sådana som inte är
anslutna till det allmänna avloppsnätet – AÖS ansvarar
endast för tömningen av de enskilda avloppsanläggningarna. Miljönämnderna har till uppgift att inspektera avloppsanläggningarna och dessvärre är det
ungefär hälften av dem som blir underkända.
Detta innebär att många hushåll behöver renovera eller bygga om sina
avloppsanläggningar. För att förbättra reningen finns det en mängd
olika lösningar. Men när det gäller första steget i kedjan, slamavskiljningen, har Jenny Pilkvist som ansvarar för slamtömningsfrågor på
AÖS en klar favorit:
– Den klassiska, nedgrävda trekammarbrunnen i betong är ett säkert
kort, då givetvis i ett utförande som uppfyller dagens krav på täthet
och funktion. De är lätta för chauffören att tömma och de går inte

sönder, menar Jenny och påpekar att det är viktigt att slamavskiljaren
placeras enligt regelverket, så att den går lätt att komma åt från slamsugarbilen. Vägen måste vara framkomlig, utan nedhängande trädgrenar, och tåla ett 18 ton tungt fordon. Vid nyanläggning får det vara
maximalt 25 meter mellan locket och bilplatsen.
– Locket ska också ha en ring eller ett handtag så att chauffören kan
lyfta av det med ett spett eller liknande, fortsätter Jenny.
AÖS hanterar även latrinhämtning från bostäder som inte är anslutna
till avloppsnätet. Kostnaderna för omhändertagande av latrin har ökat
på senare år och en taxehöjning är på gång.
– Det kan i många fall löna sig att fundera på en alternativ lösning,
som till exempel en förbränningstoalett eller en urinseparerande
torrtoa, säger Jenny Pilkvist avslutningsvis.

Tips kring enskilda avlopp hittar du på

avloppsguiden.se

Nada Tejneblom och Anna-Karin Johansson visar upp insamlingscontainern – det ”blåa skåpet”.

För att förbättra sorteringskvaliteten ytterligare
har AÖS i samarbete med Högskolan i Skövde
utvecklat ett system med individuell mätning
av matavfallet i flerbostadshus – för det är oftast
där problem uppstår, när många hushåll delar
behållare.
– Det fungerar ungefär som när du självscannar varor i butiken, men här räcker det med
en scanning per påse, berättar Lars Persson
som är förbundschef på AÖS.
Hyresgästerna får en elektronisk nyckelbricka som öppnar luckan i en särskild
insamlingscontainer. Precis som i livsmedelsaffären görs det sedan slumpmässiga kontroller för att se att sorteringen fun-

gerar. Efter kontrollen får den som lämnat
påsen återkoppling via SMS eller mejl.
– Det handlar inte om att hitta syndabockar,
utan om att uppmuntra till ett bra beteende,
fortsätter Lars Persson.
I januari 2018 inleddes ett försök med
det nya systemet i samarbete med Töreboda
kommun och Törebodabostäder i ett område
med många nyanlända hyresgäster.
– Vi såg det som en kommunikationsfråga.
Kan man inte språket blir det svårt att ta till
sig information, särskilt när det handlar om
företeelser som kanske inte alls förekommer
i landet man kommer från, berättar AnnaKarin Johansson som är integrationschef på
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NU KAN DU PANTA

BILLIGARE ÄN
SNITTET!
Tycker du att sophämtningen är dyr? Då
kan vi glädja dig med att AÖS avgifter
hör till de lägsta. För ett genomsnittligt
svenskt villahushåll var snittpriset för ett
avfallsabonnemang inklusive grundavgifter 2084 kr enligt den senaste statistiken. Det vanligaste abonnemangstypen
hos AÖS kostar 1630 kr – det är mer än
20 procent under rikssnittet!

mottagningsenheten i Töreboda kommun.
Inför installationen av den nya containern
tog Anna-Karin och hennes kollega Nada Tejneblom fram ett informationsmaterial på
flera språk om vikten av noggrann sortering,
kallade till informationsträffar och knackade
dörr i området. Resultatet är över förväntan.
– Hittills är det bara en enda påse som
inte fått tummen upp, så det
känns verkligen som att vi
har nått fram med budskapet
till alla nationaliteter, menar
Nada som sammanfattar
försöket så här långt i ett
ord: succé!

juice- och
saftflaskor!
Sedan en tid tillbaka kan tillverkare av saft och juicer
frivilligt ansluta sig till pantsystemet. Ett sextiotal
produkter har redan kommit ut i handeln och
fler är på gång. Håll utkik efter pantmärket
på flaskorna, så gör du en insats både för
miljön och för din plånbok!

PANT
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VÄLKOMMEN TILL DIN ÅTERVINNINGSCENTRAL!
Eventuella ändringar aviseras på www.avfallskaraborg .se
Falköpings kommun
Falköpings återvinningscentral
Mossvägen 45
Måndag, onsdag och fredag
Tisdag och torsdag
Lördag

07.00–16.30
07.00–18.00
09.00–14.00

Floby återvinningscentral
Ullenevägen, bakom ridhuset/reningsverket
Tisdag och torsdag
14.00–18.00
Första lördagen i varje månad
09.00–12.00
Stenstorp återvinningscentral
Utmed gamla vägen mellan Stenstorp och Skultorp,
mot Ranstad (gamla Skövdevägen)
Måndag och onsdag
14.00–18.00

Södra Ryd återvinningscentral
Västra Skogsrovägen, mitt emot Spånvägen
Tisdag
17.00–20.00
Lördag
09.00–12.00
Stöpen återvinningscentral
Utefter vägen mellan Ulvåker och Stöpen (Allén 25)
Tisdag
17.00–20.00
Lördag
09.00–12.00
Tidan återvinningscentral
Vaholmsvägen 24 , vid avloppsreningsverket
Tisdag
17.00–20.00
Lördag
09.00–12.00
Timmersdala återvinningscentral
Bäckedalsvägen 10
Tisdag
Lördag
Grönt kort, alla dagar

17.00–20.00
09.00–12.00
06.00–21.00

Hjo kommun

Värsås återvinningscentral
Vid Värsås gamla reningsverk
Tisdag
Lördag
NY!
Grönt kort, alla dagar

17.00–20.00
09.00–12.00
07.00–21.00

Hjo återvinningscentral
Timmervägen 1
Måndag – fredag
Lördag
Grönt kort, alla dagar

Skultorp återvinningscentral
Industrigatan
Ej inhägnad, öppet dygnet runt
Här kan du endast lämna återvinningsbart material;
förpackningar, metallskrot, träavfall och trädgårdsavfall.

Gullspångs kommun
Odenslunds återvinningscentral
Måndag–fredag,
09.00–15.00
Första lördagen i oktober–mars
08.00–12.00
Varje helgfri lördag april och september 08.00–12.00
(kvällsöppet på måndagar till 19.00 under april t o m september)

09.00–16.30
09.00–13.00
07.00–21.00

Karlsborgs kommun
Karlsborgs återvinningscentral
Tippvägen 12
Måndag
Tisdag–fredag
Lördag
Grönt kort, alla dagar

Tibro kommun
09.00–19.00
09.00–16.30
09.00–13.00
07.00–21.00

07.00–19.00
07.00–16.00
08.00–13.00

Skara kommun
Återvinningscentralen Rödjorna
Centralen ligger på Suez (fd Sitas) avfallsanläggning i Axvall
Måndag, torsdag
07.00–17.45
Tisdag, onsdag och fredag
07.00–15.45
Lördag
10.00–14.45
Söndag 15/4–15/6, 15/8–15/10
10.00–14.45

Töreboda återvinningscentral
Borreboda avfallsanläggning, infart från väg 200 strax söder
om Töreboda tätort.
Måndag, torsdag
12.00–19.00
Tisdag, onsdag och fredag
12.00–16.30
Lördag
09.00–12.00

STÄNGT

DESSA HELGDAGAR OCH RÖDA DAGAR HÅLLER VI STÄNGT:

Skövde kommun
Risängens återvinningscentral
Komponentvägen
Måndag
Tisdag–fredag
Lördag

07.00–16.00
07.00–19.00
09.00–12.00

Töreboda kommun

Mariestads kommun
Bångahagens återvinningscentral
Måndag
Tisdag–fredag
Lördag

Tibro återvinningscentral
Rydsgatan 9
Måndag, onsdag–fredag
Tisdag
Lördag

Kristi himmelsfärdsdag, pingstafton, pingstdagen, nationaldagen,
midsommarafton, midsommardagen, alla helgons dag, julafton,
07.00–19.00
07.00–16.30
08.30–14.00

juldagen, annandag jul, nyårsafton, nyårsdagen, långfredagen,
påskafton, påskdagen, annandag påsk och första maj.
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