!

INFORMATION OM DIN AVFALLSHANTERING | ÄNGELHOLM

Kundblad

1/2017

FRÅN NSR

FOTO: RICKARD JOHNSSON/STUDIO-E

NYTT BESÖKSSYSTEM PÅ DIN
ÅTERVINNINGSCENTRAL
Är du på återvinningscentralen mer än 12 gånger per år eller är driver du en verksamhet? Ungefär 85 % av
våra besökare är på återvinningscentralen i snitt en gång i månaden eller mindre. Till dig som besöker våra
återvinningscentraler eller driver en verksamhet så har vi information till dig.

SÅ FUNKAR DET FRÅN 1 JANUARI 2017
För dig som är privatperson
Från och med 2017 gäller ett nytt system för besök på
NSR:s återvinningscentraler. Som privatperson har du nu
tillgång till 12 stycken fria besök per person och år. Det är
i snitt ett besök i månaden, du får nyttja dem när du vill
och på vilken återvinningscentral du vill. Är ni två myndiga
personer i hushållet så har ni 24 besök per år. Du checkar in
dina besök med ditt körkort eller med ett ÅVC-kort. Har du
fler än 12 besök per år faktureras du en kostnad på 250 kr
per gång för de överstigande besöken.
För dig som är företagare
Småföretagare (totalvikt på fordon, släp och avfall 3,5 ton)
är som vanligt välkomna till en kostnad av 200 kr exklusive

moms per besök. Betalning sker på plats med kort. Det
finns även möjlighet att skaffa ett kundkort och därmed bli
fakturerad istället. Läs mer på www.nsr.se/skaffakundkort.

JAG VILL VETA MER!
På www.nsr.se/besokssystem hittar du mer information
samt vanliga frågor & svar!

FAST ÄR DET INTE ”GRATIS” ATT
ANVÄNDA ÅTERVINNINGSCENTRALEN?
Återvinningscentralerna var tidigare bara en service för hushållen
eftersom de betalas av invånarnas sopabonnemang. Ca 20 % av
ditt abonnemang går till återvinningscentralen och den pengen ska
täcka avfall som uppstår i hushållets vardag. Avfall som uppstår
vid tex. renoveringar täcks inte av avfallstaxan utan räknas som ett
verksamhetsavfall.

VI TÖMMER SOM VANLIGT I PÅSK
Vi tömmer avfallskärl precis som vanligt vecka 15 och vecka
16. Kärlen töms även röda dagar. Vår kundservice är dock
stängd alla helgdagar. Beställ gärna en extratömning i förväg
om du vet att det kommer blir mer avfall än vanligt efter
påsk. Se hela årets helgschema på www.nsr.se/helgschema
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SMS-PÅMINNELSE – FÅ KOLL PÅ
NÄR DITT KÄRL TÖMS
Har du svårt att hålla koll på när du ska ställa ut ditt avfallskärl? Inga problem! Anslut dig gratis till vår SMS-tjänst så
får du en påminnelse i mobilen dagen innan ditt kärl ska
tömmas. Smidigt, eller hur? Läs mer och anslut dig på
www.nsr.se/sms.
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SNART BÖRJAR VI TÖMMA DITT
TRÄDGÅRDSKÄRL IGEN!
Vecka 9 drar vi igång tömningen av trädgårdskärl för er
som har tömning udda veckor. För er som har tömning
jämna veckor är första tömningen vecka 10. Du har samma
tömningsdagar som 2016, vi meddelar dig om ändring
skulle ske. Du finner dina tömningsdagar på
minasidor.nsr.se.

ÖPPETTIDER
ÅTERVINNINGSCENTRALEN
Här kan du återvinna mindre mängder avfall från ditt
hushåll kostnadsfritt 12 gånger per år. Större mängder
avfall från t ex renoveringar eller avfall från småföretag kan
lämnas mot en kostnad. Du checkar in på återvinningscentralen med körkort eller passerkort. Återvinningscentralen i
Ängelholm ligger på Nordalagatan 1.
VECKODAG

ÖPPETTIDER

Måndag

07.00-19.00

Tisdag

07.00-16.00

Onsdag

07.00-16.00

Torsdag

07.00-19.00

Fredag

07.00-16.00

Lördag

09.00-15.00

Söndag

09.00-15.00

CHECKLISTA INFÖR
FÖRSTA TÖMNINGEN
Trädgårdskärlet ska alltid placeras precis
vid tomtgräns.
Har du flera kärl placerade vid tomtgräns ska trädgårdskärlet placeras närmst vägen.
Draghandtaget ska alltid vara vänt utåt på
tömningsdagen
Kolla så kärlet inte är för tungt och att locket
går att stänga

FLER SÄTT ATT ÅTERVINNA!
ÅTERVINNINGSSTATIONER
Här kan du som privatperson lämna förpackningar och
tidningar. Närmaste återvinningsstation hittar du på
www.ftiab.se. De sköts och töms av Förpacknings- och
tidningsinsamlingen AB (FTIAB).
SAMLAREN – FÖR SMÅELEKTRONIK
Småelektronik och ljuskällor kan lämnas i dessa
livsmedelsbutiker:
ICA Maxi, Hugingatan
ICA Supermarket, Vattengatan

MER LOPPIS OCH ÅTERBRUK!
Fungerande möbler och andra hela
föremål kan komma till nytta för
andra. Lämna till en loppis eller
som återbruk på NSR:s återvinningscentraler, så får prylarna
längre liv.

För öppettider på helgdagar se www.nsr.se
Öppettiderna gäller för privatpersoner med fordon under 3,5 ton

SÅ HÄR NÅR DU NSR
Webb: www.nsr.se
Mina sidor: minasidor.nsr.se
Kontaktformulär: www.nsr.se/kundservice
Telefon: 042-400 13 40
Facebook: facebook.com/hejnsr

www.nsr.se

KONTAKTA ALLTID OSS VID
Ägarbyte - blankett finns på www.nsr.se
Utebliven tömning - kontakta dagen efter.
Ändring av abonnemang
Beställningar
Saknar kärl, röda boxen, påshållare
Fakturafrågor

