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VINTERSÄKRA DIN SOPHÄMTNING
– SÅ GÖR DU!
Vinterdagar kan vara härliga, men de kan också ställa till bekymmer med halka och olyckor. Vintersäkra din
sophämtning så kan vi tömma dina avfallskärl utan problem i vinter.
Hej Göran! Varför är det viktigt att vintersäkra
sophämtningen?
- Snövallar och is kan göra att chaufförerna inte kommer åt
kärlen, eller i värsta fall leda till halka och benbrott. Varje bil
tömmer mellan 300-600 kärl varje dag, därför är det viktigt
att vi kommer åt kärlen snabbt och säkert för att serva våra
kunder i rätt tid oavsett väderlek.
Okej, vad behöver jag som äger en villa eller
fastighet göra?
- Ha koll på punktlistan här bredvid så är du redo inför
vintern och kan säkerställa att ditt kärl töms!

DITT ANSVAR KALLA VINTERDAGAR
1 Halkbekämpa – tänk på att sanda och salta fram till

ditt avfallskärl på tömningsdagen. Glöm inte trottoaren.

2 Skotta – tänk på att ta bort snö framför kärlet och

längs med gången där kärlet ska dras. Även snö från
locket ska tas bort på tömningsdagen.

3 Öppna upp snövallar – gör öppningar i eventuella
snövallar.

4

Lossa avfallet – tänk på att kolla så att avfallet inte
frusit fast på tömningsdagen. Har det fastnat så lossa
med ett kvastskaft eller liknande annars riskerar man
att bara få halva kärlet tömt.
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JUL & NYÅR: VI TÖMMER
SOM VANLIGT!
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.

ÖPPETTIDER
ÅTERVINNINGSCENTRALEN
Du checkar in på återvinningscentralen med körkort eller
passerkort. Återvinningscentralen i Båstad ligger på
Englandsdalsvägen 76.
VECKODAG
Måndag

ÖPPETTIDER
STÄNGT

Tisdag

09.00-19.00

Onsdag

09.00-19.00

Torsdag

STÄNGT

Fredag

09.00-15.00

Lördag

09.00-15.00

Söndag

STÄNGT

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

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
I Båstad kan småelektronik och ljuskällor
lämnas i elinsamlingsskåp på
följande plats:
Willys, Stenhusvägen

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.

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

