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TÄNK OM DU INTE FICK
SLÄNGA DINA SOPOR...
...utan var tvungen att ha allt i din bostad – hur hade du levt då? Hur hade du hanterat din mat och vilka slags
livsmedel hade du köpt? Hade du fortsatt konsumera mat och prylar som du gör idag eller hade du tänkt en
gång extra innan du handlade?
Sverige är bland de bästa länderna i världen på avfallshantering, men vi är också ett av de som producerar mest
avfall. Vi slänger årligen cirka 500 kilo hushållsavfall per
person! Faktum är att vi är så bra på att ta hand om vårt
avfall att vi knappt märker hur mycket avfall vi faktiskt ger
upphov till. Därför inledde NSR ett samarbete med vloggaren och entreprenören Filip Ljungberg. Filip och hans
sambo Nathalie samlade allt sitt avfall inne i sin lägenhet i
21 dagar. De gick alltså inte ut med soporna på tre veckor!
Allt detta dokumenterades i Livet med sopor, en vlogg i
sex delar som publicerades på youtube under november och
december. Paret fick massvis med tips och uppmuntring på
sociala medier och allt eftersom blev de mer medvetna om

PAKETERA LÖST AVFALL
Vi har märkt att aska och damm ofta läggs löst i kärlet. Då
blåser det lätt iväg och hamnar i chaufförens hår eller i din
trädgård istället för i sopbilen. Därför är det viktigt att du
packar avfallet i en påse och knyter åt ordentligt. Du lägger
det sedan i restavfallet.

hur deras konsumtion faktiskt påverkar avfallsmängderna.
De ökade sin källsortering, minskade sitt matsvinn och
började handla second-hand.
Några av oss på NSR blev så inspirerade att vi provade leva
efter devisen ”zero waste” det vill säga noll avfall under
en vecka. Varför inte prova du också? Vad kan du handla
förpackningsfritt? Vad kan du sortera bättre? Behöver du
allt du handlar? Tävla med grannen eller en kompis! Vems
restavfall väger minst?
Du hittar vloggen på youtube.com/filipljungberg. Länk
finns även på NSR:s facebooksida. Vem vet, kanske kan du
också bli inspirerad till att minska ditt avfall?

AVFALLSPLAN PÅ
UTSTÄLLNING
Avfallsplanen innehåller mål och åtgärder för hur avfall ska
hanteras i din kommun. Vi håller just nu på att ta fram en ny
regional avfallsplan och vi vill veta vad du som kommuninvånare tycker. Håll utkik på nsr.se under februari/mars.
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PROVISORISK ÅTERVINNINGSCENTRAL I FÖRSLÖV
Den 30 mars 2019 stänger Båstads återvinningscentral.
Kommunstyrelsen har beslutat om att uppföra en provisorisk
återvinningscentral på Profilvägen i Förslöv. Beslutet är
överklagat och får just nu inte verkställas. Du kan läsa om
den provisoriska återvinningscentralen och vad du kan lämna
där på www.nsr.se/bastads-atervinningscentral-stanger.
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NYTT ÅR - NYA BESÖK
Vid årsskiftet fick du som är kommuninvånare över 18 år
eller ägare av ett fritidshus 12 nya fria besök på NSR:s
återvinningscentraler. Du checkar in med ditt körkort eller
ÅVC-kort. Du kan läsa mer om 12 fria besök på www.nsr.se.

Från den 1 februari är det NSR som hämtar avfall i Båstad i egen regi. Det är inget som kommer påverka dig som
kund. NSR tar över personal och bilar från Ragn-Sells och du behåller samma tömningsdagar som tidigare.

ORDINARIE ÖPPETTIDER
ÅTERVINNINGSCENTRALEN
Här kan du återvinna mindre mängder avfall från ditt
hushåll kostnadsfritt 12 gånger per år. Du checkar in
på återvinningscentralen med körkort, ÅVC-kort eller
företagskundkort. Återvinningscentralen i Båstad ligger på
Englandsdalsvägen 76.
VECKODAG
Måndag
Tisdag

ÖPPETTIDER
09.00-18.00
STÄNGT

Onsdag

09.00-18.00

Torsdag

STÄNGT

Fredag

09.00-15.00

Lördag

09.00-15.00

Söndag

STÄNGT

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.

För öppettider på helgdagar se www.nsr.se. Öppettiderna gäller
för privatpersoner och företagare 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 oss dagen efter
Ändring av abonnemang
Beställningar
Saknar kärl, påshållare
Fakturafrågor

