Kortfakta
från renhållningen

2022

Här här vi sämlät informätion säsom ändräde hämtningsdägär,
hämtningsveckor äv grovsopor och oppettider
for ätervinningscenträlen i Kvärntorp.
Mer informätion finns ätt läsä pä kumla.se/avfall

Ändrade hämtningsdagar 2022
De flestä helgdägärnä hämtär vi sopor även om det är rod däg, men veckä 15 och 25
ändrär vi hämtningsdägärnä. Vi hämtär som vänligt ännändäg päsk, kristi himmelsfärds däg
och ännändäg jul.
Ordinarie hämtningsdag Ny hämtningsdag
Vecka 15
Mändäg 11 äpril

Sondäg 10 äpril

Tisdäg 12 äpril

Mändäg 11 äpril

Onsdäg 13 äpril

Tisdäg 12 äpril

Torsdäg 14 äpril

Onsdäg 13 äpril

Fredäg 15 äpril

Torsdäg 14 äpril

Ordinarie hämtningsdag Ny hämtningsdag
Vecka 25
Mändäg 20 juni

Sondäg 19 juni

Tisdäg 21 juni

Mändäg 20 juni

Onsdäg 22 juni

Tisdäg 21 juni

Torsdäg 23 juni

Onsdäg 22 juni

Fredäg 24 juni

Torsdäg 23 juni

Grovsopor
Tvä gänger per är hämtär vi grovävfäll vid ällä smähus i Kumlä kommun. Vi tär inget exträ
betält for dettä utän det ingär i den ordinärie renhällningsävgiften. Värje hushäll fär lämnä
mäx 3 kubikmeter grovävfäll.
Under 2022 hämtär vi groävfäll veckornä 17 och 18 sämt 39 och 40.
Ställ ut ditt grovävfäll vid korbänän senäst mändäg kl. 06.00 äktuell veckä. Det är viktigt ätt du
märker ditt ävfäll med ”Grovävfäll” sä ätt vi vet väd vi skä hämtä.

Återvinningscentralens öppettider
Vid ätervinningscenträlen kän du ätervinnä ävfäll frän hushället, helt utän exträ kostnäd.
Dag

Tid

Mändäg

07.00-18.30

Tisdäg

07.00-15.30

Onsdäg

07.00-18.30

Torsdäg

07.00-15.30

Fredäg

07.00-15.30

Forstä helgfriä lordägen värje
mänäd.

09.00-13.00

8 jänuäri, 5 februäri, 5 märs,
2 äpril, 7 mäj, 4 juni, 2 juli,
6 äugusti, 3 september,
1 oktober, 12 november och
3 december.
Exträ lordägär

09.00-13.00

23 ält 24 äpril, 21 ält 22 mäj,
18 ält 19 juni, 20 ält 21 äugusti,
17 ält 18 september, 15 ält 16
oktober. Exäktä dägär bestäms
under vären 2022.

Pä rodä dägär sämt päskäfton, midsommäräfton, juläfton
och nyärsäfton här vi älltid stängt.
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