Samhällsinformation från Avfallshantering Östra Skaraborg • April 2012

FALKÖPING • HJO • KARLSBORG • SKÖVDE • TIBRO • TÖREBODA – KOMMUNER I SAMVERKAN

Informationsbrev till alla hushåll i Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde, Tibro och Töreboda om vår
gemensamma avfallshantering.

DAGS FÖR EN VÅRRENSNING?
Nu fortsätter vi succén från förra året med en återvinningshelg. Välkommen till våra
återvinningscentraler som håller långöppet helgen den 21 till 22 april!

Dags att vårrensa i trädgården eller städa garaget? Helgen
den 21 och 22 april kommer vi att ha extraöppet på våra
återvinningscentraler i Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde,
Tibro och Töreboda. Då kan du lämna allt från trädgårdsavfall till vitvaror och byggmaterial.
På lördagen håller vi öppet ända till klockan 16 och på

söndagen mellan klockan 9 och 13 för alla som vill lämna in
sitt material till återvinning.
På återvinningscentralerna i Floby och Stenstorp hålls
det extraöppet på lördagen mellan klockan 9 och 13.
Mer information om våra återvinningscentraler och vad
du kan lämna in där, hittar du på www.aos.skovde.se

Några tips
• Sortera hemma, så slipper du gå
mellan containrarna när du tömmer

Bra at t tänka
på
inför besöke
t på
åter vinnings
centralen

• Håll barnen kvar i bilen
• Följ skyltningen på området
• Ta hjälp av personalen för farligt avfall
• Töm ut trädgårdsavfallet, säckar och liknande får inte
läggas i komposthögen
• Lämnar du metallskrot, ska det vara fritt från olja, bensin
samt elektriska komponenter
• Överblivna läkemedel lämnar du till Apoteket
• Fråga personalen om du är osäker på var du ska slänga något

!

Ny entreprenör för slamsugning
Har du behov av extra tömning eller andra frågor som berör slamsugning kan du kontakta vår nya entreprenör PR Slamsugning via telefon 0500-41 23 00 eller 0515-138 46. Vid akut- eller jourtömning av enskilda avlopp ring 0749-14 05 63.

Återvinningen ökar inom AÖS
Vi kan med glädje konstatera att vi får in allt mer material
till våra återvinningscentraler.
Under 2011 ökade det inlämnade materialet på våra återvinningscentraler med nästan 4 ton jämfört med föregående
år. Inom våra sex medlemskommuner samlade vi in 30 532
ton material för återvinning förra året.
Total mängd hushållsavfall under 2011 var 56 894. Av
detta samlades 26 362 ton via sophämtning och alltså 30 532
ton via våra återvinningscentraler.
Detta innebär att varje person lämnat:
222,2 kg via avfall i soppåsen
257,3 kg på återvinningscentralen
varav:
82,9 kg var träavfall
61,4 kg brännbart avfall
56,2 kg till materialåtervinning (papper, glas etc)
27,6 kg trädgårdsavfall
20,2 kg elavfall
8,2 kg farligt avfall
0,7 kg deponiavfall

Mer biogas i våra bilar
Sedan i januari rullar en ny biogasdriven slambil i Skövde.
Bilen används för att tömmer enskilda avlopp mestadels i
Skövde kommun.
– Det krävs två tankningar per dag och det tar cirka 10
minuter per tankning. Det har fungerat mycket bra, säger
föraren Billy Jungqvist.
Under året väntas även den första biogasdrivna sopbilen
tas i drift inom AÖS.

På återvinningscentralen kan du lämna:
Farligt avfall
Batterier
Vitvaror

Allt ﬂer sorterar sitt matavfall

Bra att tänka på
när du sorterar
ditt matavfall i
sommar

AÖS fortsätter arbetet med att samla in matavfall
enligt de nationella miljömålen. Område för område
startar upp sin insamling. För närvarande samlas matavfall
in från villahushåll i Falköpings kommuns alla tätorter
samt i Skultorp och Tibro.
I början av april kördes den första insamlingsrundan
för matavfall för hushållen i Mölltorp, Undenäs, Forsvik,
Fagersanna, Väring, Ulvåker och Timmersdala. Samtidigt
har matavfallsinsamlingen i Skövde påbörjats med start
för villahushållen i områdena Fjället, Trädgårdsstaden och
Mariesjö.
När det är dags för ditt område får du information hem
i brevlådan där du bjuds in till informationsträff. Sedan
levereras materialet du behöver för att starta insamlingen
hem till dig: brun tunna, påshållare och papperspåsar för
matavfallet.

Lampor

Tips inför sommarsäsongen
• Se till att matavfallet rinner av ordentligt innan du
lägger det i matavfallspåsen.

• Byt påse ofta. När det är sommar och varmt kan du byta påse
innan den blir full.

Elavfall
Tryckimpregnerat trä
Metallskrot
Träavfall och ris
Trädgårdsavfall
Brännbart grovavfall

• Skölj räkskal och ﬁskrens i kallt vatten eller lägg det i en
påse i frysen innan du slänger det i matavfallet.

Sten, kakel, porslin, spegelglas

• Lägg lite hushållspapper eller en tidningssida i botten av
påsen för att suga upp fukt.

Gips

• Förslut påsen ordentligt innan du slänger den i matavfallskärlet.

Wellpapp

• För att slippa lukt i sopkärlet bör du rengöra kärlet med
jämna mellanrum.

Isoleringsmaterial av mineralull
Tidningar

Förpackningar:

• Låt kärlet stå i skugga så mycket som möjligt och se till att
locket på kärlet alltid är stängt.

Kartong, papp

• Genom att stryka lite ättika inuti kärlet kan man hålla
lukt och ﬂugor borta.

Metallförpackningar

• Strö lite vanligt trädgårdskalk runt kanterna i kärlet och i
botten. Flugorna trivs inte i den basiska miljön som bildas.

Mjukplast

Glasfärgat och ofärgat
Hårdplast

Simulerad sophämtning i samarbete med
Högskolan
Avfallshantering Östra Skaraborg och Högskolan i Skövde
har i ett gemensamt projekt undersökt hur sophämtning
kan effektiviseras. En simulator har byggts i form av en lastbilshytt med hårdvara och ett avancerat dataprogram, som
kan räkna ut den effektivaste färdvägen. Systemet känner
även av när sopkärlen behöver tömmas, vilket underlättar
för förarna.
Under 2012 är tanken att den första sopbilen ska vara
utrustad med den nya tekniken och inom ytterligare ett år
kan alla fordon vara utrustade.
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VÄLKOMMEN TILL DIN ÅTERVINNINGSCENTRAL
Falköpings kommun

Tidan återvinningscentral

Falköpings återvinningscentral
Mossvägen 45
Måndag, onsdag och fredag
07.00–15.45
Tisdag och torsdag
07.00–18.00
Under juli månad
07.00–15.45
Helgfri lördag
08.00–13.00

Vaholmsvägen 24 , vid avloppsreningsverket
Tisdag
17.00–20.00
Lördag
09.00–12.00

Floby återvinningscentral
Ullenevägen, bakom ridhuset/reningsverket
Tisdag
09.30–13.00
Torsdag
14.00–18.00
Stenstorp återvinningscentral
Utmed gamla vägen mellan Stenstorp och Skultorp,
mot Ranstad (gamla Skövdevägen)
Måndag
14.00–18.00
Onsdag
12.30–16.00

Hjo kommun
Hjo återvinningscentral
Timmervägen 1
Måndag–fredag
09.00–12.30 och 13.00–15.00
Kvällsöppet måndag
16.00–19.00
Lördag
09.00–12.00
Återvinningscentralen är stängd på lördagar under juli månad.

Karlsborgs kommun
Karlsborgs återvinningscentral
Tippvägen 12
Måndag–fredag
09.00–12.30 och 13.00–15.00
Kvällsöppet måndag
16.00–19.00
Lördag
09.00–12.00
Återvinningscentralen är stängd på lördagar under juli månad.

Skövde kommun
Risängens återvinningscentral
Komponentvägen
Måndag
07.00–19.00
Tisdag–fredag
07.00–16.30
Lördag
08.30–14.00

Timmersdala återvinningscentral
Bäckedalsvägen 10
Tisdag
Lördag

17.00–20.00
09.00–12.00

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–fredag
07.00–16.00
Kvällsöppet tisdag
16.00–19.00
Lördag
09.00–12.00
Återvinningscentralen är inte öppen på kvällarna från
november till och med mars och inte i juli månad. Återvinningscentralen är stängd på lördagar under juli månad.

Töreboda kommun
Töreboda återvinningscentral
Borreboda avfallsanläggning, infart från väg 200 strax söder
om Töreboda tätort.
Måndag
12.00–19.00
Tisdag, onsdag och fredag
12.00–16.30
Torsdag
12.00–19.00
Första helgfria lördagen i varje månad
09.00–12.00
Alla helgfria lördagar i april och september 09.00–12.00

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

Då har vi stängt!
Röda dagar är våra återvinningscentraler ofta stängda. Dessa
helgdagar håller vi stängt 2012:
första maj, Kristi himmelsfärds dag, pingstafton, nationaldagen, midsommarafton, midsommardagen, alla helgons dag,
julafton, juldagen, annandag jul, nyårsafton, nyårsdagen
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