
Vad händer med bygget av det  
nya vattenverket i sommar?  
Vi bygger nytt vattenverk med ny teknik för vattenrening 
för att kunna leverera bra och säkert dricksvatten även i 
framtiden när vi har ett annat klimat och fler invånare. 
I sommar kommer vi att gräva ner vattenledningar och 
därför stänger vi av badplatsen samt gång och cykelbanan 
mellan vattenverket och Odensala.  

Öppet hela veckan på återvinningscentralen i 
Lit - om du har gått kurs
I höst kommer du att kunna besöka återvinningscentralen 
i Lit även när den är obemannad, men då måste du ha gått 
kurs och fått behörighet! På kursen får du lära dig om säker-
het på anläggningen och hur du sorterar rätt. Kurser kommer 
att erbjudas under hösten. Vi återkommer med information 
om kursen. 

Återvinningscentral  
i ditt kvarter eller i din by 
Vi håller på att utforma ett system för en mobil återvinnings-
central som kommer att:

öka tillgängligheten och minska avståndet till att återvinna

Nytt från Avfall VA 
maj 2022

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

Nya öppettider på  
återvinningcentralerna
Odenskogs återvinningscentral
Maj till oktober:
måndag - torsdag kl 8 - 19
fredag - söndag  kl 8 - 16

November - april: 
onsdag - torsdag kl 8 - 19
fredag - söndag kl 8 - 16

Lit återvinningscentral
Året runt 
måndag och onsdag kl 14 - 19
lördag kl 8 - 16

Brunflo återvinningscentral
Året runt 
tisdag och torsdag kl 14 - 19
söndag  kl 8 - 16

Hur mycket vatten går det åt  
i din familj? 

Du kan sjäv se hur mycket vatten det går åt i 
din familj om du går in på vår e-tjänst.
eservice.ostersund.se/avfall-va
I e-tjänsten kan du se vattenförbrukningen, 
rapportera ställningen på vattenmätaren och 

dina fakturor bland annat. Det är vanligt att en familj gör av 
med 150 kubikmeter vatten per år. Om din förbrukning 
plötsligt ökar, utan anledning, så kanske du har en läcka.  
 
I E-tjänsten kan du också:
• se kommande tömning av sopkärlen. 
• se det senaste årets soptömningar. 
• beställa extra tömning av slambrunnen eller sopkärlet. 
• anmäla om ditt sopkärl trasigt.  
• se när det är planerad tömning av slambrunn 
• se fakturabeloppet och om det är betalt eller inte
• se fakturahistoriken.   

Vill du ha information om dina abonnemang via e-post eller 
sms? Då kan du lägga in e-post och telefonnummer i 
e-tjänsten och ange om vi kan kontakta dig via sms eller 
e-post. Du kan också kontakta kundcenter på 063 - 14 30 00 
eller kundcenter@ostersund.se och meddela sms och e-post. 

Midsommarhelgen på 
återvinningscentralerna
Torsdag 23 juni: Odenskog har öppet 
kl 8 - 16. Brunflo har stängt.
Midsommarafton och midsommardagen är 
det stängt i Lit och i Odenskog. 

Sophämtning sker som vanligt. 


