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FÅ KOLL MED KUNDBLAD
Låt oss presentera NSR:s kundblad! Ett nyhetsbrev
där du som kund enkelt får koll på den senaste informationen från NSR.
Kundbladet skickas ut varje kvartal tillsammans med din
faktura. Här informerar vi t ex om förändrade tömningsdagar under storhelger, viktig information om din avfallshantering samt tips & trix för din källsortering.

VI BER OM URSÄKT...

…för långa väntetider i kundservice under april
månad. Detta beror på nya entreprenader i
Båstad och Ängelholm. Extra resurser har satts
in. Tack för ert tålamod!

SÅ TÖMS DITT AVFALL VID MIDSOMMAR
I samband med midsommar under vecka 25 görs tillfälliga förändringar i avfallstömningen.
Här nedan ser du 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 kommer 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

LARVIGA TIPS FÖR MATAVFALLET
Äntligen närmar sig sommaren och varmare väder!
Men värmen kan också innebära små ovälkomna larver i matavfallskärlet. Här kommer några enkla knep
för att slippa besväret!
Byt papperspåse ofta och vik ihop påsen ordentligt.
Använd påshållare, den gör att luften kan cirkulera
kring avfallet.
Blanda vatten och ättiksprit 50/50 i en blomspruta och
spraya i kärlet.
Strö över lite kalk i kärlet så hjälper det mot flugor och
lukt.
Tvätta ur kärlet mellan tömningarna.
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Frys in skaldjursrester och kasta dem i tunnan på
tömningsdag.

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.

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

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 sorterat avfall besöker som tidigare
återvinningscentralen utan extra kostnad. De har redan
betalt genom avfallstaxan. Passersystemet gör det möjligt
för småföretagskunder att sortera på återvinningscentralen
och enkelt betala för sitt besök.

www.nsr.se

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)

