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SÄSONGSABONNENTER

Har din
dispens gått ut?
Tänk på att om du inte ska bo i din sommarstuga
så ska du lämna in din dispensansökan senast
en månad innan säsongen börjar, det vill
säga senast 1 april, för att inte behöva betala
sophämtningsavgifterna. Säsongen sträcker sig
från maj till och med september.
Kontakta Miljö- och hälsoskydd för mer
information eller läs på harryda.se/dispens
Vid beviljad dispens spärras återvinningskortet.
Dispens medges för en maximal period av sju år
och minst tre månader. Kom ihåg att själv hålla
koll på när din dispens löper ut.

Sälja
sommarstugan?
Om du ska sälja din fastighet ska detta
anmälas till oss via vår e-tjänst eller blankett
”Anmälan om sophämtning, vattentjänster,
ny fastighet samt vid ägarbyte”. Du som
flyttar ut ska lämna över återvinningskort,
vattenmätaren ska läsas av och den inflyttande
kunden får välja abonnemang.
Läs mer och fyll i anmälan på harryda.se/
agarbyte

Läs mer på:
harryda.se/
agarbyte

Öppettider på Bråta återvinningscentral
under säsongens
röda dagar
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UT

Obrännbart

Personalhus

Plast

Gips

Järn och metall

Farligt eller bara fint? Vi tar hand om det!
I juni och september kommer
Farligt avfall-bilen (FA) tillsammans
med Second hand-bilen (SH).
Till Farligt avfall-bilen kan du
lämna till exempel färgrester,
lysrör, glödlampor, småelektronik
såsom väckarklockor, strykjärn och
matberedare.
Second hand-bilen tar emot saker
som du inte längre vill ha, men
som någon annan kanske kan bli
jätteglad för. Det kan vara porslin,
dukar, väskor, klockor, garn, böcker,
ramar, kläder, spel med mera.

Turlista: Farligt avfall-bil (FA) och Second hand-bil (SH) 2019
Område

Tis
11 juni

Landvetter centrum

FA + SH
17.30–18
FA + SH
18.30–19
FA + SH
19.30–20

Säteriet Bokgården
Mölnlycke kulturhus
Hällingsjöskolan
Rävlanda järnvägsstation
Hindås skola

Vid frågor om…
• utebliven hämtning, hämtningsdagar, kärlplacering, arbetsmiljö, abonnemang, fakturor,
flyttanmälan eller återvinningskort:
Härryda kommun, kontaktcenter, 031-724 62 00,
kontaktcenter@harryda.se

Ons
12 juni

Tis
17 sept

Ons
18 sept

FA + SH
17.30–18
FA + SH
18.30–19
FA + SH
19.30–20
FA + SH
17.30–18
FA + SH
18.30–19
FA + SH
19.30–20

FA + SH
17.30–18
FA + SH
18.30–19
FA + SH
19.30–20

• dispenser, kompostanmälan, enskilt avlopp:
Härryda kommun, miljö- och hälsoskydd, 031-724 61 00,
miljo.halso@harryda.se
• slamfakturor, slamtömning: Renova Miljö
031-61 87 00. Journummer 031-61 87 75,
kundservice@renova.se
• hämtning av vitvaror och farligt avfall:
Renova Miljö 031-61 87 00, kundservice@renova.se

