
Kortfakta  

från renhållningen 
2023 

Hä r här vi sämlät informätion sä som ä ndräde hä mtningsdägär, 
hä mtningsveckor äv grovsopor och o ppettider  
fo r ä tervinningscenträlen i Kvärntorp. 

Mer informätion finns ätt lä sä pä  kumla.se/avfall 

Ändrade hämtningsdagar 2023 

De flestä helgdägärnä hä mtär vi sopor ä ven om det ä r ro d däg, men veckä 14 och 25 
ä ndrär vi hä mtningsdägärnä. Vi hä mtär som vänligt Annändäg pä sk, Kristi himmelsfä rds däg,  
Juldägen och Annändäg jul. 

 
Ordinarie hämtningsdag Ny hämtningsdag 

Vecka 14, påsk  

Mä ndäg 3 äpril So ndäg 2 äpril 

Tisdäg 4 äpril Mä ndäg 3 äpril 

Onsdäg 5 äpril Tisdäg 4 äpril 

Torsdäg 6 äpril Onsdäg 5 äpril 

Fredäg 7 äpril Torsdäg 6 äpril 

Ordinarie hämtningsdag Ny hämtningsdag 

Vecka 25, midsommar  

Mä ndäg 19 juni So ndäg 18 juni 

Tisdäg 20 juni Mä ndäg 19 juni 

Onsdäg 21 juni Tisdäg 20 juni 

Torsdäg 22 juni Onsdäg 21 juni 

Fredäg 23 juni Torsdäg 22 juni 



019-58 80 00 

servicecenter@kumla.se 

www.kumla.se 

Grovavfall och grovsopor 

Tvä  gä nger per ä r hä mtär vi grovävfäll vid ällä smä hus i Kumlä kommun. Vi tär inget exträ  
betält fo r dettä utän det ingä r i den ordinärie renhä llningsävgiften. Värje hushä ll fä r lä mnä  
mäximält 3 kubikmeter grovävfäll. 

Under 2023 hä mtär vi grovävfäll veckornä 17 och 18 sämt 39 och 40. 

Stä ll ut ditt grovävfäll vid ko rbänän senäst mä ndäg kl. 06.00 äktuell veckä. Det ä r viktigt ätt du 
mä rker ditt ävfäll med ”Grovävfäll” sä  ätt vi vet väd vi skä hä mtä. 

 

Återvinningscentralens öppettider 

Vid ä tervinningscenträlen kän du ä tervinnä ävfäll frä n hushä llet, helt utän exträ kostnäd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ro dä dägär sämt pä skäfton, midsommäräfton, juläfton  
och nyä rsäfton här vi älltid stä ngt. 

 

Dag Tid 

Mä ndäg 07.00-18.30 

Tisdäg 07.00-15.30 

Onsdäg 07.00-18.30 

Torsdäg 07.00-15.30 

Fredäg 07.00-15.30 

Fo rstä helgfriä lo rdägen värje 

mä näd. 

14 jänuäri, 4 februäri, 4 märs, 

1 äpril, 6 mäj, 3 juni, 5 äugusti,  

2 september, 7 oktober,  

11 november och  2 december. 

09.00-13.00 

Exträ so ndägär 

16 äpril, 21 mäj, 18 juni, 

20 äugusti, 17 september och 

22 oktober. 

09.00-13.00 


