Grovavfall i Uppvidinge kommun 2020
Renhållningsentreprenör Ohlssons AB hämtar vid tomtgräns
Hämtning av grovavfall ingår i sopabonnemanget. Senast klockan 15.00 två arbetsdagar
innan turdatum beställs hämtning hos Uppvidinge kommun på telefon 0474-470 75.
Regler för grovsopshämtning se omstående sida.

Tur 1 – Alstermo/Fröseke
Alsterfors, Alstermo, Bockaskruv, Botillabo, Djuphult, Fagraskog, Fröseke, Gillbonderyd,
Gödeshult, Hohult, Krokshult, Långaskruv, Ryd, Suletorp, Södra Rås, Vrånghult, Vänatorp
7 januari
5 februari
3 mars
1 april
4 maj
8 juni
6 juli
3 augusti
2 september 30 september 2 november 7 december

Tur 2 – Sävsjöström/Älghult
Brandstorp, Fjärdingsmåla, Hageskruv , Hältekärr, Hökhult, Ideboås, Labbemåla, Marshult,
Pikaböl, Singelstorp, Silvereke, Skäraskog, Stenbrohult, Svartshult, Sävsjöström, Vret, Älghult
8 januari
6 februari
4 mars
2 april
5 maj
9 juni
7 juli
4 augusti
3 september 1 oktober
3 november 8 december

Tur 3 – Lenhovda/Marhult
Bergdala, Björneke, Bohult, Bostorp, Herråkra, Holmahult, Granhult, Johanstorp, Kylleskruv,
Lenhovda, Lenhovda-Nöbbele, Magersryd, Marhult, Möcklehult, Sandsjön, Vithult,
Vägershult, Åhult, Älmeshult, Östraby
20 januari
19 februari 18 mars
21 april
18 maj
22 juni
20 juli
17 augusti 16 september 14 oktober 16 november 16 december

Tur 4 – Norrhult/Klavreström/Lindshammar/Åseda
Badeboda, Bredhälla, Ekhorva, Fagraskruv, Flybo, Gassgöljhult, Hultanäs, Klavreström, Kulla,
Kuttaboda, Källeflaga, Lillåker , Lindshammar, Norrhult, Nottebäck, Mada, Massamåla,
Mösjöhult, Mörtelek, Raneskruv, Rosendal, Sjömillan, Skrivaretorp, Skögle, Stubbetorp,
Svenshult, Tvinnesheda, Tånga, Uranäs, Yggersryd, Åker, Åkvarn, Åseda, Åseda-Skeda,
Ösjöbol
21 januari
20 februari 19 mars
22 april
19 maj
23 juni
21 juli
18 augusti 17 september 15 oktober 17 november 16 december

Linneberga återvinningscentral, utmed väg 23, 3 km väster om Åseda
Öppet för avlämning av avfall
Måndagar och onsdagar kl. 07.00-18.30
Sista helgfria lördagen varje månad kl. 09.00-12.30. Linneberga är öppet följande lördagar:
25 januari
29 februari 28 mars
25 april
23 maj
27 juni
25 juli
29 augusti 26 september 24 oktober 28 november 19 december
Välkommen med ert grovavfall!
Tekniska avdelningen

Regler för grovsopshämtning
• Anmäl att du vill ha grovsopshämtning senast klockan 15 två arbetsdagar före
hämtningsdagen. Anmälan kan göras via webbformulär på kommunens hemsida
www.uppvidinge.se eller ring kundtjänst 0474-470 75.
• Vid hög belastning kan du få vänta på hämtning tills nästkommande arbetsdag.
• Du får lämna mellan 0,5 och 2 kubikmeter grovavfall per tillfälle och hushåll.
• Ställ ut ditt grovavfall vid tomtgränsen senast klockan 06 på hämtningsdagen. Grovavfallet
ska vara utställt på ett ordnat sätt och chauffören ska själv kunna hantera det med hjälp av en
kranbil.
• Tänk på att ställa grovavfallet så att vi inte av misstag tar med något som inte var menat för
hämtning.
• Dela gärna större avfall om det går, dock inte vitvaror. Består avfallet av flera olika material
och du inte kan dela det, sorterar du efter det material som väger mest.
• Mindre avfall så som elavfall, metallskrot, textil/kläder, deponi och brännbart sorterar du i
vattentåliga säckar eller lådor. Varje säck/låda får innehålla ett avfallsslag och väga högst 15
kilo. Märk säcken tydligt med det den innehåller.
• Bensingräsklippare och liknande maskiner ska tömmas på olja och bränsle. Vätskorna
lämnar du som farligt avfall på ÅVC eller lämnar i din miljöbox.
• Om avfallet riskerar att ge stick- eller skärskador (exempelvis glas eller keramiska hällar)
skyddsförpackas avfallet.
Hämtning av grovavfall ingår i ditt sopabonnemang under den tid abonnemanget gäller.

Exempel på vad som räknas som grovavfall
• Större förpackningar som du inte enkelt kan lämna på en återvinningsstation.
• Frityrolja, matolja, matfett i minst två liters dunk och upp till 50 liter per tillfälle.
• Större färg- eller oljeburk med färg/olja kvar, som inte får plats i den röda miljöboxen.

Detta räknas inte som grovavfall
Du kan inte lämna kemikalier, trädgårdsavfall, bygg-/rivningsavfall, impregnerat trä eller
mindre förpackningar till grovsopshämtning. Inte heller det du kastar i dina soppåsar.

Tack för att du följer dessa regler så vi kan hålla en god servicenivå!
Har du frågor är du välkommen att kontakta vår kundtjänst 0474-470 75
Välkommen med ert grovavfall!
Tekniska avdelningen

