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VI BER OM URSÄKT!
Den 1 april genomfördes en stor förändring i sophämtningen i Båstads kommun. Vi bytte entreprenör för
tömning av avfallskärl, en omställning som ledde till förseningar.
Uppstarten av en ny entreprenad innebär alltid oförutsedda
utmaningar. April månad har däremot inneburit mer förseningar och missade tömningar än vad som kunnat förväntas. Anledningarna har varit problem med nya körturer samt
ny kartteknik i sopbilarna.

NSR, hårt för att lösa de problem som uppkommit och
förhoppningsvis har ni redan märkt resultatet. Framöver
kommer det även att göras vissa justeringar av körturer.
Eventuellt berörda kunder kommer att informeras innan
ändringar träder i kraft.

Vi beklagar att du som kund påverkats av detta. Vår nya
entreprenör Ragn-Sells jobbar, tillsammans med oss på

SÅ TÖMS DITT AVFALL VID MIDSOMMAR
I samband med midsommar under vecka 25 görs tillfälliga förändringar i avfallstömningen.
Här nedan ser när vi tömmer avfallskärlen i din kommun.
På nationaldagen, måndagen den 6 juni, hämtar vi ditt avfall
som vanligt. Om din ordinarie tömningsdag inträffar på en
annan dag än de som listas i nedanstående schema kom-

mer tömning att ske precis som vanligt. Tömningsdagarna
nedan gäller all tömning och hämtning av avfall, såsom
hushållsavfall, trädgårdsavfall, grovavfall och röda boxen.

ORDINARIE TÖMNINGSDAG

TÖMNING KOMMER ATT SKE

Måndag 20 juni

Söndag 19 juni

Tisdag 21 juni

Måndag 20 juni

Onsdag 22 juni

Tisdag 21 juni

Torsdag 23 juni

Onsdag 22 juni

Fredag 24 juni

Torsdag 23 juni

NYTT PASSERSYSTEM – SÅ CHECKAR DU IN PÅ
DIN ÅTERVINNINGSCENTRAL
Från och med den 9 maj 2016 används ett nytt
passersystem på NSR:s återvinningscentraler. Alla
kunder som gör ett besök checkar enkelt in vid en
infartsbom.
Privatpersoner med vanligt grovavfall besöker som tidigare återvinningscentralen utan extra kostnad. De har redan
betalt genom avfallstaxan. För mer information
www.nsr.se/passersystem

SÅ FUNGERAR DET NYA PASSERSYSTEMET
Alla NSR:s återvinningscentraler får bommar vid infart
och utfart.
Privatpersoner checkar enkelt in med sitt körkort.
Företag och verksamheter checkar in med kundkort
från NSR. Besöksavgift - 200 kr exkl. moms. (max 3,5
ton, totalvikt på fordon, släp och avfall)

NYA ÖPPETTIDER PÅ DIN ÅTERVINNINGSCENTRAL
Nu gäller nya öppettider på NSR:s återvinningscentraler.
De nya tiderna är baserade på undersökningar som gjorts
för att se vilka vanor och behov besökare har. Bland annat
har vi öppet längre kvällstid då vi ser att fler vill återvinna

då. De nya öppettiderna började gälla den 29 februari 2016.
Här nedan ser du vilka öppettider som gäller för just din
återvinningscentral nu.

ÅTERVINNINGSCENTRAL

MÅNDAG

TISDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

LÖRDAG

SÖNDAG

Bjuv

13.00 -19.00

Stängt

Stängt

13.00 - 19.00

Stängt

Stängt

09.00 - 15.00

Båstad

Stängt

09.00 - 19.00

09.00 - 19.00

Stängt

09.00 - 15.00

09.00 - 15.00

Stängt

Helsingborg

09.00 - 19.00

09.00 - 19.00

09.00 - 19.00

09.00 - 19.00

09.00 - 15.00

09.00 - 15.00

09.00 - 15.00

Höganäs

07.00 - 19.00

07.00 - 16.00

07.00 - 16.00

07.00 - 19.00

07.00 - 16.00

09.00 - 15.00

Stängt

Åstorp

Stängt

09.00 - 19.00

09.00 - 19.00

Stängt

09.00 - 15.00

09.00 - 15.00

Stängt

Ängelholm

07.00 - 19.00

07.00 - 16.00

07.00 - 16.00

07.00 - 19.00

07.00 - 16.00

09.00 - 15.00

09.00 - 15.00

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

SKA DU HYRA UT BOENDE I SOMMAR?
Se till att ditt avfallskärl har dekaler!
Se till att det finns möjlighet att källsortera i köket!
Ha matavfallspåsar lätt tillgängligt i sommarboendet!
Veckla ut en papperspåse för matavfall och ställ i
påshållaren!

För dig som ska hyra ut stuga eller hus i sommar – kom
ihåg att informera dina gäster om hur sophanteringen fungerar i hushållet.
Här kommer några enkla tips på vad du som uthyrare kan
göra för att underlätta sophanteringen!

www.nsr.se

Se till att det finns information om hur källsortering fungerar – vi har på flera olika språk!

Kontakta gärna NSR om du behöver informationsmaterial
till dina sommargäster.

