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HJÄLP OSS ATT UNDVIKA OLYCKOR
- SÅ SORTERAR DU MJUKPLAST
I Bjuv och Åstorp hämtar vi dina plastförpackningar
på två olika sätt. De hårda plastförpackningarna ska
ligga i fyrfackskärlet och de mjuka plastförpackningarna i en separat plastsäck.
Vi ser att det hamnar mycket mjukplast bland de hårda
plastförpackningar i kärlen. Mjukplasten skapar problem
när vi tömmer ditt kärl. Plasten blåser lätt iväg och skräpar ner i kvarteren när den ligger löst i kärlet. Mjukplasten
fastnar dessutom inne i sopbilen vid tömning och då måste
personal klättra upp och dra loss plasten med risk för fallolyckor. Vi behöver din hjälp att sortera mjukplasten rätt
för att skapa en tryggare arbetsmiljö för de tjejer och killar
som tömmer kärlen i ditt kvarter.

SÅ HÄR SORTERAR DU MJUKPLAST
Mjukplastförpackningar ska alltid sorteras i den stora

1 mjukplastsäck som delas ut av NSR.

Tryck gärna ihop din mjukplast i mindre mjukplast-

2 påsar så får du plats med mer.

När säcken är full beställer du tömning av NSR. NSR

3 meddelar tömningsdag i samband med beställning.

Ställ ut säcken på meddelad tömningsdag senast 06:00.

4 Se till så det inte blåser iväg.

Är du osäker på hur något ska sorteras? Spana in vår
sorteringsguide på www.nsr.se/sorteringsguide.

KUNDSERVICE: SÅ KAN VI
HJÄLPA DIG SNABBARE

FRUKTOBERFEST – BYT FRUKT
PÅ ÅTERVINNINGSCENTRALEN

Den senaste tiden har vi haft ett högre tryck på vår kundservice än vanligt. För att vi ska kunna hjälpa dig på ett bra
sätt och så snabbt som möjligt behöver vi fullständig information om ditt ärende. Nu har vi därför gjort det enklare
att kontakta oss genom ett kontaktformulär på vår webbsida. Du hittar det på www.nsr.se/kundservice.

Vi gör en favorit i repris för att minska
fruktsvinn från nordvästskånska
trädgårdar! I slutet av augusti
smygstartar vi Fruktoberfest.
Håll utkik på www.nsr.se för mer
information.

Vi förklarar

”MITT KÄRL ÄR INTE TÖMT, VARFÖR?”

Det görs runt 3 miljoner tömningar av kärl i nordvästra Skåne varje år, men ibland kan det bli problem.
Här får du koll på varför kärl ibland inte töms och hur du kan slippa det.
Chauffören ska alltid hänga en grön hängare på ditt kärl
som förklarar varför det inte är tömt. Åtgärda det som är fel
och kontakta NSR för beställning av en extra tömning om
VARFÖR?

DETTA BEHÖVER DU GÖRA

KÄRLET ÄR ÖVERFULLT
ELLER FÖR TUNGT

Kärlet ska kunna rullas och locket ska vara stängt. Du kanske behöver fler eller
större kärl. Har du extra mycket förpackningar någon gång kan du även lämna detta
utan kostnad på en återvinningscentral eller återvinningsstation.

KÄRLET ÄR FELVÄNT

Alla kärl med två hjul måste ha handtaget utåt och lättillgängligt på tömningsdagen.
Detta är för att skona ryggarna på de som tömmer avfallskärl varje dag.

KÄRLET ÄR BLOCKERAT
AVFALLET ÄR FELSORTERAT
KÄRLET STOD EJ UTE

Tänk på hur du parkerat bilen.
Du måste lägga rätt avfall i rätt fack. Dekaler i kärlet förklarar vad som ska ligga var.
Kärlet får stå 0-2 meter in från tomtgräns. Vi erbjuder extratjänster för dig som vill
ha kärlet hämtat längre bort än så.

ÖPPETTIDER
ÅTERVINNINGSCENTRALEN
Du checkar in på återvinningscentralen med körkort eller
passerkort. Återvinningscentralen i Bjuv ligger på Verkstadsgatan 3, återvinningscentralen i Åstorp ligger på
Gasverksvägen 1 i Nyvång.
ÖPPETTIDER
BJUV

ÖPPETTIDER
ÅSTORP

13.00-19.00

STÄNGT

Tisdag

STÄNGT

09.00-19.00

Onsdag

STÄNGT

09.00-19.00

Torsdag

13.00-19.00

STÄNGT

Fredag

STÄNGT

09.00-15.00

Lördag

STÄNGT

09.00-15.00

09.00-15.00

STÄNGT

VECKODAG

du behöver det. Är det inte tömt och det inte finns någon
hängare - kontakta NSR direkt första vardagen efter ordinarie tömningsdag så ordnar vi det.

Måndag

Söndag

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
Kontaktformulär: www.nsr.se/kundservice
Mina sidor: minasidor.nsr.se
Telefon: 042-400 13 40
Facebook: facebook.com/hejnsr

www.nsr.se

FLER SÄTT ATT ÅTERVINNA!
ÅTERVINNINGSSTATIONER
På återvinningsstationer kan du lämna förpackningar
och tidningar. Stationerna är tillgängliga dygnet runt
och får endast användas av hushållen. NSR ansvarar
inte för återvinningsstationerna, de sköts och töms av
Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB (FTIAB).
Närmsta återvinningsstation hittar du på www.ftiab.se.
MILJÖBODAR
Farligt avfall från privatpersoner kan lämnas i några av
våra miljöbodar. Miljöbodarna får enbart användas till
farligt avfall som kommer från hushåll. Bensinstationen
lämnar ut nyckel. I Bjuvs kommun hittar du miljöboden
på Storgatan i Ekeby.
LOPPISAR OCH ÅTERBRUK
Fungerande möbler och andra hela föremål kan komma
till nytta för andra. Lämna till en loppis eller på NSR:s
återbruk på NSR:s återvinningscentraler.

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

