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Insamlingschef Ewa Dydiszko och driftledare för insamling Peter Wallström är
glada över att Mariestad och Gullspång nu tar ett steg uppåt i ”avfallstrappan”.
BILD: MIKAEL LJUNGSTRÖM/SCANDPHOTO

TVÅ NYA KOMMUNER TILL AÖS!
Vi hälsar Mariestad och Gullspång varmt
välkomna till Avfallshantering Östra Skaraborg.
för några av er är det första gången ni får Avfallsnytt i brevlådan och

vi hoppas att ni ska finna innehållet intressant. Två gånger om året delas
vår kundtidning ut och innehållet består både av information om vad

som är på gång inom vårt verksamhetsområde samt lite tips och råd
om exempelvis insamling av hushållsavfall och återvinningscentraler.
Nu är ni som bor i Mariestad och Gullspång på god väg uppför ”avfallstrappan” – den hierarkiska ordning som de olika avfallshanteringsmetoderna bör användas. I höst får nämligen villahushåll i Mariestad
möjlighet att sortera matavfall och därefter är det dags för Gullspång.

Nu finns hjärtstartare på
återvinningscentralerna
aös har installerat hjärtstartare på de
stora återvinningscentralerna samt låtit
alla medarbetare genomgå utbildning
i hjärt- och lungräddning med tillhörande utbildning i hur man
använder en hjärtstartare.

EXTRAÖPPET

23-24 april för vårstädning
snart är det dags att börja röja i trädgårdarna och få bort

Sven-Erik Lundell från Häggums bygdegårdsförening och Thomas Janowicz, ansvarig för loppisboden på Risängen, tycker det är roligt att se
gamla prylar få liv igen. BILD: MIKAEL LJUNGSTRÖM/SCANDPHOTO

Gamla prylar får nytt liv
Man brukar ju säga att gamla saker bär med
sig en historia, men kanske möter många prylar en allt för tidig död när de skulle kunna få
nytt liv hos någon annan. Lämna därför gärna
in fina saker som du inte längre vill ha till
våra loppisbodar eller samarbetspartners.
naturligtvis måste sakerna som lämnas in vara hela

och i sådant skick att de går att använda. Exempel på
användbara prylar är husgeråd, prydnadssaker, böcker,
skivor, tavlor, leksaker, möbler med mera.
Det allra bästa är att du lämnar in dina användbara

saker direkt till second hand-verksamheterna, men du
kan även lämna det i någon av AÖS loppisbodar. Dessa
finns på återvinningscentralerna Bångahagen, Falevi,
Hjo, Karlsborg, Odenslund och Risängen.
– Loppisbodarnas syfte är att grejerna ska tas om
hand innan de blir avfall. Allt fler förstår idén med återbruk – förra året samlade vi in totalt 86 ton användbara
prylar, säger Jessica Rytter, avfallsingenjör på AÖS.
De ideella organisationerna och föreningarna arbetar
på olika sätt för att hjälpa utsatta människor. Om du är
intresserad av att veta mer kan du prata med personalen
om hur deras verksamhet ser ut.

Luktar tunnan? Här är några tips för att slippa odör!
För att få så lite lukt från tunnan som
möjligt om sommaren finns det några
tips du kan följa:
• Se till att matavfallet rinner av ordentligt
innan du lägger det i matavfallspåsen. Häll
aldrig ner flytande matavfall i påsen.

• Byt påse ofta, den måste inte vara helt full.
• Stäng påsen ordentligt innan du lägger
den i matavfallskärlet.
• Skölj räkskal och fiskrens i kallt vatten
eller lägg det i en påse i frysen innan du
slänger det i matavfallet.
• Lägg lite hushållspapper eller en tidnings-

sida i botten av påsen för att suga upp fukt.
• För att slippa lukt i sopkärlet bör du rengöra kärlet med jämna mellanrum.
• Låt kärlet stå i skugga så mycket som möjligt och se till att locket alltid är stängt.
• Genom att stryka lite ättika inuti kärlet kan
du hålla lukt och flugor borta.

löv och ris så att lökar och vårblommor får plats i rabatterna.
Det bästa sättet att ta hand om trädgårdsavfallet är att
själv kompostera det och på så vis få ett bra komplement
till annan gödning. Om du inte har möjlighet att kompostera
kan du köra trädgårdsavfallet till återvinningscentralen i din
kommun. AÖS anläggningar har extraöppet 23–24 april, gå
in på www.aos.skovde.se för exakta öppettider.
Se till att ditt trädgårdsavfall är korrekt fastsurrat på vägen
dit och att du städar efter dig innan du åker från anläggningen.

nya avfallsföreskrifter:

TYCK TILL OM
DINA SOPOR

avfallsföreskrifter utgör regelverket för sophämtning, sortering

av avfall och hämtning av slam från små avloppsanläggningar.
Arbetet pågår nu för fullt med att ta fram nya och gemensamma
föreskrifter för Falköping, Gullspång, Hjo, Karlsborg, Mariestad,
Skara, Skövde, Tibro och Töreboda.
För tillfället jobbar AÖS med att samla in synpunkter. En
samrådsversion av föreskrifterna har skickats ut till en rad olika
organisationer och verksamheter. Arbetet kommer att mynna ut
i ett förslag som ska ställas ut på bibliotek och i andra offentliga
lokaler under juni. Du som är intresserad kan då ta del av förslaget
och har även möjlighet att lämna synpunkter.
Syftet med att ha gemensamma föreskrifter för hela området
är att kunna ha samma service och avgifter för alla oavsett vilken
kommun inom området som man bor i. Det förenklar även administrationen kring uppehåll, förlängning av hämtningsintervall
och eget omhändertagande av hushållsavfall. I föreskrifterna införs
även regler som hör ihop med nya typer av avloppslösningar och
öppnar för ett nytt sätt att samla in förpackningar.
VILL DU VETA MERA?

Samrådsversionen av förskrifterna finns att ladda ned på AÖS
hemsida: www.aos.skovde.se.

I det här och kommande nummer av Avfallsnytt kommer vi att
avliva ett flertal myter som florerar kring avfallshantering.

Avfallsmyt #1:
”DET ÄR INGEN IDÉ ATT SORTERA UT MATAVFALL
– DET BLANDAS JU ÄNDÅ I SOPBILEN.”
i flera av våra kommuner har vi så kallade tvåfacksbilar som hämtar avfallet

och då kan det se ut som om allting blandas ihop i sopbilen.
I själva verket hamnar de olika typerna av avfall i olika fack och går till
behandling på olika ställen. Innehållet i det gröna sopkärlet körs till Skövde
Värmeverk där avfallet blir till fjärrväme och elektricitet. Matavfallet i det
bruna sopkärlet hamnar hos biogasanläggningen i Falköping där biogas produceras. Den uppgraderas därefter till fordonsgas som ersätter bensin och
diesel. Restprodukten efter biogastillverkningen blir gödsel som sprids
på åkermark. Så det finns en klar poäng med att sopsortera – det
sparar på naturresurserna och ger både energi och värme. Med
matavfallsinsamling sluter vi kretsloppet och verkar för ett
hållbart samhälle.

Ge fri väg för sophämta
rna!
Att tänka på

som fastighetsägare:
• Paketera soporna.
• Håll hämtplatsen fri
från grenar (träd, buska
r och häckar).
• Ställ fram kärlet på
anvisad plats senast kl.
06
.45.
• Underhåll väg och hä
mtplats.
• Minsta fria utrymme
för hämtningsfordon av
sopkärl
är 4,5 m bredd och 3,6
5 m höjd.
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VÄLKOMMEN TILL DIN ÅTERVINNINGSCENTRAL!
Eventuella ändringar aviseras på www.aos.skovde.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

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 18.45 under april till september)

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

09.00–19.00
09.00–16.30
09.00–13.00
06.00–21.00

Karlsborgs kommun
Karlsborgs återvinningscentral
Tippvägen 12
Måndag
Tisdag–fredag
Lördag

09.00–19.00
09.00–16.30
09.00–13.00

Mariestads kommun
Bångahagens återvinningscentral
Måndag
Tisdag–fredag
Lördag

07.00 - 18.45
07.00 - 16.00
08.00 - 13.00

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, lala dagar

17.00–20.00
09.00–12.00
06.00–21.00

Värsås återvinningscentral
Vid Värsås gamla reningsverk
Tisdag
Lördag

17.00–20.00
09.00–12.00

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

Tibro kommun
Tibro återvinningscentral
Rydsgatan 9
Måndag, onsdag–fredag
Tisdag
Lördag

07.00–16.00
07.00–19.00
09.00–12.00

Töreboda kommun
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

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

Skövde kommun
Risängens återvinningscentral
Komponentvägen
Måndag
Tisdag–fredag
Lördag

07.00–19.00
07.00–16.30
08.30–14.00

STÄNGT
DESSA HELGDAGAR OCH RÖDA DAGAR HÅLLER VI STÄNGT:
Första maj, Kristi himmelsfärds dag, nationaldagen, pingstafton,
pingstdagen, midsommarafton, midsommardagen, alla helgons dag,
julafton, juldagen, annandag jul, nyårsafton, nyårsdagen, påskafton,
påskdagen, annandag påsk,
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