Renhållningsenheten, Kundtjänst
Telefonnummer: 020-23 30 22
Telefontid vardagar: 10.00-11.30, 13.00-14.00
Epost: va.renhallning@soderkoping.se

2019 års tömningsschema för grönt abonnemang tunna 2
samt gult och rött abonnemang, varannan vecka
Hämtningsdag

Landsbygd

Måndag udda vecka

Skarpan-Bottna-Stegeborg-Borum- fram till Mogata (ej tätort)-Varsten

Tisdag udda vecka

Södra Finnö- t.o.m. Korsnäs – inkl. Ekenäset och Ramsdal

Onsdag udda vecka

Börrum-Askesum-Hösterum-Nartorp-Ormestorp-Sörby-DyhultHällaSkåra-Fröberga-Bolltorp-Djupgrav

Torsdag udda vecka

Tåbyvägen-Bjärka-Mariehov-Kanalbanken-Venneberga-VarbyEllerstad-210:an-Klubben inkl. Stennerstorp

Fredag udda vecka

Björnfall-Lenshult-Ö Ryd (ej tätort)-Boda-Björkvik-Svängen-Torsjö Källösa

Måndag jämn vecka

Norra Finnö-Hammantorp-Hultbacka

Tisdag jämn vecka

E22-Rostock-Gata-Tomtaholmsv.-Ljunga-Fullerstad-NarebroMogataHov-Skruckeby-Viggeby

Onsdag jämn vecka

Loddby-Hagsätter-Evalund-Djurtorp-Luddingsbo-Snöveltorp-Klubben
Örkällan-Gäverstad

Torsdag jämn vecka

Kolstad-Hjälmsborg-Stenkärrstorp-Bleckstad-Grimstad–KlarsjönNässlebo-Skäggestad-Nybble-Nykvarn-Restad-Dömestad-Vena –
Hällerstad-Fyrby-Liljerumsvägen

Fredag jämn vecka

Hylinge-Gårdeby-Harstorp-Hörstorp-Tåby -Torstorp-SkumbovLinköpingsv-Mariedal-Klubben

Hämtningsdag

Tätort

Fredag udda vecka

Mogata – Västra Husby – Östra Ryd

Tisdag jämn vecka

Tyketorp – Högby – Morfars kulle – Egnahem – Broby –
Storängsparken – Lasarettsparken - Innerstaden (Vintervadsgatan,
Vintervadsplan, Hamngatan, Ågatan, Kanalgatan, Nybrogatan,
Smedgränd, Storgatan, Skolgatan, Margaretagatan,
Linköpingsgatan,Hospitalsgatan, Drothemsgatan, Bastugränd,
Barnhemsgatan, Rådmansgatan, Skönbergagatan,
Bielkegatan, Prästgatan, Pingränd, Munkbrogatan m.fl. )

Fredag jämn vecka

Skönberga - Husbybacke – Eriksvik – Väderkvarnsgatan –
Gångestadgatan – Lötgatan – Kyrkallén – Gärdesvägen –
Magasinsgatan – Skepparevägen – Kompassgatan –Kallsögatan Lötgatan – Skogshem

Senast klockan 06.30 på hämtningsdagen ska tunnan placeras vid tomtgräns eller motsvarande ställe där
sopbilen normalt stannar. Med reservationer för ändringar.
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GROVAVFALL
Veckor då vi hämtar grovavfall

5

14

21

34

45

Grått fält avser även hämtning vid fritidshus
Grovavfallet hämtas fem gånger per år hos permanentboende respektive två gånger per år hos fritidsboende. Du
får lämna högst tre kollin per gång. Kom ihåg att lämna tydliga namn och adressuppgifter, gärna med
fastighetsbeteckning. Grovavfallet ska vara utställt senast kl 06.30 måndagen i hämtningsveckan.
Formulär för beställning av grovavfallshämtning finns på www.soderkoping.se. Det går också bra att maila
va.renhallning@soderkoping.se. Beställning ska göras senast fredagen före den vecka som hämtningen
ska ske.
GROVAVFALL
Kasserade möbler
Barnvagnar, cyklar, leksaker
Trädgårdsmöbler
Hushållsmaskiner, vitvaror
Hushållsporslin
Buntat trädgårdsavfall

EJ GROVAVFALL
Byggavfall, värmepannor, toalettstolar
Element, rör, takrännor
Stängsel
Trädgårdsavfall
Bil- och maskindelar, batterier, däck

Den kostnadsfria grovavfallshämtningen gäller endast privathushåll. Grovavfall från hushåll kan också lämnas
utan extra kostnad vid Hjälmsborgs återvinningscentral. Vissa begränsningar finns, 20L olja, max 8 däck om året
m.m. Se hemsida.

FARLIGT AVFALL
Miljöbilen kommer till Söderköpings kommun en gång om året. Hämtningstiderna annonseras i lokalpressen och
på kommunens hemsida samt facebook. Övrig tid kan farligt avfall från hushåll lämnas vid Hjälmsborgs
återvinningscentral. Vissa begränsningar finns, se hemsidan.
TILL FARLIGT AVFALL RÄKNAS
- spillolja, oljefilter
- fotogen, kristallolja, lacknafta, terpentin
- syror
- kvicksilverhaltigt material, t.ex. termometer, lysrör, lågenergilampor
- bekämpningsmedel
- glödlampor
- färger, lacker, lim
- mediciner räknas som farligt avfall men dessa lämnas till apoteket.

HJÄLMSBORGS ÅTERVINNINGSCENTRAL
Kommunens återvinningscentral ligger invid Östra Rydsvägen ca 6 km från Söderköping. För mer information se
www.soderkoping.se eller ring 0121-187 00. Öppettider mån,tis,ons,fre 07.00-16.00, tors 10.00-18.00 och jämn
helgfri lördag 09.00-15.00

