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20 000 NYA AVFALLSKÄRL
NU PÅ PLATS I ÄNGELHOLM
I augusti och september flyttade tusentals nya kärl
hem till villakunder i hela Ängelholms kommun. Men
visste du att de nya kärlen är digitala?
De nya kärlen har små chip som gör att varje tömning
registreras automatiskt. Det gör att vi på NSR kan se om
kärlet blivit tömt eller inte och därmed ge en snabbare
återkoppling till dig som kund när du kontaktar oss. Är du
osäker på din tömningsdag så logga in på minasidor.nsr.se
så kan du se din nästa tömningsdag.
BOKA HÄMTNING AV MJUKPLASTSSÄCK
En del kunder med fyrfackskärl har hört av sig och undrat
hur det funkar med mjukplastsäcken och varför. I Ängelholms kommun ska mjukplasten inte sorteras löst i kärlet. Anledningen är att mjukplasten fastnar i mekaniken i
sopbilen vilket leder till driftsstopp. Mjukplasten ska läggas
i mjukplastsäcken som du får av oss. Har du inte fått någon
säck – kontakta oss.

SÅ HÄR GÖR DU MED DIN MJUKPLAST
Packa plasten

1 Packa förpackningar av mjukplast i t ex en tom brödpåse. Packa så att det blir en hård plastkorv, på så sätt
tar plasten mindre plats.

2 Samla i säck

Lägg plastkorven i den stora mjukplastsäcken du fått
från oss på NSR. Säcken kan du förvara i t ex garage
eller förråd tills den är full.

3 Boka hämtning

När den stora säcken är full bokar du enkelt hämtning
via beställningsformulär på www.nsr.se eller tfn
042-400 1340. I ditt fyrfacksabonnemang ingår hämtning av mjukplast 6 ggr per år.

4 Ställ ut säcken rätt dag

Vid bokning får du ett datum då vi kommer och hämtar
din mjukplastsäck. Knyt ihop säcken och ställ ut säcken
på det angivna datumet vid tomtgräns. Knyt inte fast
säcken i kärlen.

5 Klart – dags att fylla ny säck

När vi hämtat din mjukplastsäck får du en ny säck från
oss!
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JUL & NYÅR: VI TÖMMER
SOM VANLIGT!
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FTI AB: ÅTERVINNINGSSTATIONER TAS BORT
Förpacknings- och Tidningsinsamlingen AB (FTI AB)
driver och sköter alla obemannade återvinningsstationer i
Sverige. De informerar om att det försvinner 11 återvinningsstationer i Ängelholms kommun i januari. Kvar finns
en i varje tätort och tre inne i Ängelholm. Läs mer på
ftiab.se.

ÖPPETTIDER
ÅTERVINNINGSCENTRALEN
Här kan du återvinna mindre mängder avfall från ditt
hushåll kostnadsfritt. 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

Nej, det är som tur är inte jul redan. Men vi vill ändå
redan nu passa på att informera om att…
Vi tömmer avfallskärl precis som vanligt vecka 52 och
vecka 1. Kärlen töms även röda dagar. Vår kundservice
är dock stängd alla helgdagar.
Återvinningscentralen har tillfälligt ändrade öppettider –
läs mer på vår hemsida.
Och sist men inte minst – tömningsdagarna ändras inte
under 2017! Du har samma dagar som 2016.

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

