Avfallsguide 2022
Det här bladet skickas till dig som är
fastighetsägare i Hudiksvalls kommun.

Lördagar på Ulvberget
Öppet lördagar klockan 10 - 14! Året om.
Stängt röda helgdagar och aftnar.
Öppettider privatpersoner
Återvinningscentralen Ulvberget
Måndag

10 – 19

Tisdag – torsdag

7 – 19

Fredag

7 – 14

Lördag

10 – 14

Avfallsanläggningen för företag är öppen mån – fre, 7 – 15.30

Hur kan jag minska min klimatpåverkan?

Återvinningscentralen Delsbo
Tisdag och torsdag

14 – 18.30

Ja! Lägg kuvert i återvinningen!
Från nyår ska du lägga dina gamla kuvert i tidnings
insamlingen! Genom att återvinna dem sparar vi på
kostnader och minskar klimatpåverkan. Från årsskiftet
sköter Hudiksvalls kommun tidningsinsamlingen, innan
var det tidningsbranschens lösning. Vi fortsätter med
samma system: återvinningsstationer och transportörer
som hämtar vid en del lägenhetshus. Men, vi la till
kuverten, och det gäller också fönsterkuvert. Tillsammans
är vi många som tar bra beslut för klimatet.

Du har nog redan en lapp på brevlådan med Reklam nej
tack. Det minskar koldioxidutsläppen. Bra jobbat!
Vill du ha kundtidningar men slippa bära pappret till återvinning? Kontakta avsändaren och säg att du vill ha den
digitalt. Får du reklamtidningar på jobbet som du inte vill
ha? Tacka nej!
Fler än 4 000 av kommunens avfallskunder har Kivra för
digital post. Registrera dig du också!
När du läser tidningen digitalt i ett år sparar du 14 kg
CO2-utsläpp. Det motsvarar att rosta över 16 000 skivor
bröd. Många frukostar …

Mindre i soppåsen
Alla vi som bor i Hudiksvalls kommun ska tillsammans
minska restavfallet (soppåsarna i den gröna tunnan) med
en fjärdedel till 2025. Det ingår i Hudiksvalls kommuns
nya stolta kretsloppsplan. Vi kan
alltså inte göra som förr utan nu
gör vi på nya sätt. Att konsumera
klokt är riktigt bra för klimatet.
Hur kan du sortera mer till
återvinning och minska
det du har i soppåsen?

52 kr rabatt på slamtömningen
När du beställer slamtömning vie e-tjänsten
(logga in med bank-id) får du 52 kr i rabatt.

Du kan beställa hämtning av grovavfall vid din fastighet
sex gånger per år. För fritidshus är det tre gånger per år.

Hämtning
vecka, 2022

Sista beställningsdag

Du beställer hämtningen i förväg och då får du veta när
du ska ställa ut ditt grovavfall.

3 och 4

10 januari

11 och 12

7 mars

Om det är lösa delar ska du packa ihop dem så att de går
enkelt att lyfta. Det får vara max 120 cm stort och väga
högst 30 kg. Du får lämna max tre m³ per gång.

20 och 21

9 maj (även fritidshus)

29 och 30

11 juli (även fritidshus)

38 och 39

12 september (även fritidshus)

Grovavfall är till exempel cyklar, möbler och vitvaror.

46 och 47

7 november

Farligt avfall

Miljöbilen 2022

Kom till mobila biblioteket med din gamla mobil, dina
trasiga sladdar, lampor, batterier och smink som blev över
(inget flytande). Bussen har över 80 ordinarie hållplatser.

Måndag
30 maj

16.30
17.30
18.15
19.30

Till en bemannad återvinningscentral och miljöbilen
kan du lämna allt farligt avfall, även vätskor.

Tisdag
31 maj

17.00 – 17.30
18.00 – 18.30
19.00 – 19.30

Ängebo, återvinningsstation
Friggesund, ICA Nära
Norrbo, Folkets Hus

Onsdag
1 juni

16.00
17.15
18.30
19.45

–
–
–
–

17.00
18.15
19.30
20.45

Hudiksvall, ICA Maxi
Hudiksvall, Stora COOP
Hudiksvall, Möljen
Hudiksvall, ICA Håsta

Torsdag
2 juni

16.00
17.00
17.45
18.45

–
–
–
–

16.30
17.30
18.15
19.15

Hudiksvall, ICA Träffpunkten
Arnöviken, Arnögården
Ingsta, Ingstahemmet
Malsta, Malstaskolan

Farligt avfall är till exempel lampor, batterier, färg,
lösningsmedel, oljefilter och olja.

–
–
–
–

17.00
18.00
19.15
20.30

Nianfors, kyrkan
Lindefallet, fd värdshuset
Enånger, COOP Nära
Iggesund, fd COOP

Slamtömning

Återvinningsstationer

De flesta har schemalagd tömning, det är billigast.

På återvinningsstationer kan du lämna dina tidningar,
batterier, glödlampor. Här lämnar du också pappers
förpackningar, plastförpackningar, metallförpackningar
och glasflaskor/burkar.

Andra beställer tömning varje gång via e-tjänst:
www.hudiksvall.se/slamtomning eller
på 0650-190 00, tonval 2.
Välj mellan en tömning inom sex arbetsdagar efter
beställningsdagen eller en akut tömning.
En akut tömning sker inom 24 timmar. Om det är dag före
helgdag måste du beställa innan klockan 12 för att få den tömd
samma dag. Om du beställer senare töms den senast klockan 12
kommande vardag.

Bättre lösning än en tunna skit
Man kan ha förbränningstoalett eller urin

separering med latrinkompost. Det är bättre
för både klimatet och arbetsmiljön än en latrintunna som ska hämtas.
Latrintunnorna försvinner som alternativ 2025,
se till att ordna en bra lösning i god tid!

Vill du prata sopor?
Hudiksvalls kommun, 0650-190 00, tonval 2.
avfall@hudiksvall.se, www.hudiksvall.se/avfall

På de flesta stationer finns även behållare för trasiga och
hela kläder/textil. På www.hudiksvall.se finns en sorteringsguide där du kan se vilka stationer som tar emot textil.
Om stationen behöver städas ska du kontakta www.ftiab.se.
Där kan du också se när containrarna tömdes och när de
ska tömmas.
0200 - 88 03 11, kontakt@ftiab.se, www.ftiab.se.

Latrinhämtning
Beställ hämtning av latrinkärl hos Prezero, 0650-54 20 90.
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Hämtning av grovavfall

Beställ hämtningen hos
PreZero AB, 0650-54 20 90

