
Nytt från Avfall VA 
februari 2023

Visste du att:

Nu börjar planeringen för att bygga vatten och 
avloppsnät på Annersia i fält. Entreprenören Arctan 
gör inmätningar mellan Sandviken och Vålbacken. 

I Häggenås bygger vi ett nytt vattenverk. 

Vi arbetar för fullt med att komma igång med 
Kretskortet i Lit. Den som har ett kortet kan köra in 
även när centralen är obemannad. 

Påsen för matavfall får 
ett nytt tryck med en liten 
logga för matåtervinst på 
ena sidan. 
Kom ihåg att sortera ut 
matrester. Lägg aldrig plast 
i matavfallet, och aldrig 
matavfall i plastpåse! 

På gång:

Avfall VA
063 - 14 30 00
kundcenter@ostersund.se
www.ostersund.se/vatten
www.ostersund.se/sopor
facebook.se/avfallvaostersund

Butiker som tar emot gamla kläder
I Östersund finns ett antal butiker där du kan läm-
na gamla kläder för återbruk eller återvinning. På 
så vis kan kläderna få en ny chans. Om du slänger 
dem i kärlet för restavfall får du betala för att de 
ska brinna upp i Sundsvall. Läs rap-
porten ”Insamling av textilier i butik i 
Östersund” som finns på vår hemsida. 
QR-koden leder till rapporten.

Det kostar minst 1000 kronor att slänga 
matavfall och förpackningar fel
Varje gång du ställer ut kärlet för restavfall till för-
bränning för att tömma det, så kostar det 89 kronor 
för den vanligaste storleken. Det blir 2300 kronor 
om du ställer ut det varannan vecka. Om du är bra 
på att sortera ut matavfall och förpackningar, då 
kanske du inte behöver ställa ut restavfallskärlet mer 
än sex gånger per år. Det kostar drygt 500 kronor.

November - april
Odenskog
onsdag - torsdag 8 - 19
fredag - söndag 8 - 16

Storhelger våren 2023
Påsk 
6 april     Odenskog 8 - 16, Brunflo stängt
7 - 10 april   Det är stängt på alla centraler

Valborg 30 maj   Odenskog 8 - 16, Brunflo stängt
Första maj   Alla är stängda

Kristihimmelfärd 
17 maj    Odenskog 8 - 16, Lit stängt
18 maj    Odenskog 8 - 16, Brunflo stängt

Pingstdagen 
28 maj    Odenskog, Brunflo stängt

Återvinningscentralerna

Sophämtningen sker som  
vanligt hela våren

Maj - oktober  
Odenskog
måndag - torsdag 8 - 19
fredag - söndag 8 - 16

Håll koll så att inte vattnet fryser 
i kallställda hus! 


