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NY AVFALLSTAXA – SÅ KAN DU
PÅVERKA DIN KOSTNAD
Den 1 april började avfallstaxan för 2019 att gälla. För att få så låg kostnad som möjligt gäller det att du har
ett abonnemang med full sortering.
För dig som abonnerar på två fyrfackskärl som töms
varannan respektive var fjärde vecka minskar kostnaden
något. Det gäller även dig som har fritidsabonnemang med
färre tömningar under vintern.

Om du är osäker på vad du har för abonnemang och vad du
kan göra för att sänka din kostnad är du alltid välkommen att
höra av dig till vår kundservice.

Du når oss på 042-400 13 40 eller kundservice@nsr.se.
Om du har tvåfackskärl som töms varannan vecka och v äljer A
 vfallstaxan hittar du i sin helhet på www.nsr.se/avfallstaxa.
att fortsätta med det kommer du att få en ökad k ostnad
med 635 kronor per år. Plockanalyser visar n
 ämligen att det
generellt sett hamnar mer f örpackningar och tidningar bland
restavfallet i hushåll som har t våfackskärl jämfört med hushåll som har fyrfackskärl. 
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Genom att byta till fyrfackskärl kan du spara 1 900 kronor
per år och du slipper dessutom köra iväg med förpackningar
och tidningar själv.
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ÄNDRADE TÖMNINGSDAGAR
TÖMMER VI SOM VANLIGT MIDSOMMARVECKAN
KRISTI HIMMELSFÄRD OCH NATIONALDAGEN

Det är ingen ändring i din sophämtning runt dessa dagar.
Däremot är vår kundservice stängd alla helgdagar.

Vecka 25 tömmer vi dina kärl en dag tidigare på grund
av midsommar. Se hela årets ändrade tömningsdagar på
www.nsr.se/helgschema.
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SOMMARTÖMNING

RÖDA BOXEN HAR UTGÅTT

Om du har extra mycket avfall under sommaren finns
möjligheten att lägga till sommartömning till ditt
abonnemang. Då töms det kärl du har matavfall i varje vecka
mellan vecka 24 och 35. Det blir sex extra hämtningar och
kostar 500 kronor per år. Tjänsten ligger sedan kvar till nästa
sommar om du inte säger upp den.

I samband med att den nya taxan började gälla upphörde
hämtning av röd box. Antalet beställningar har de senaste
åren varit väldigt lågt och motiverar inte längre kostnaden
för hanteringen. Elektronikavfall och farligt avfall kan du
lämna på befintliga inlämningsställen som miljöbodar,
samlaren och NSR:s återvinningscentraler.
Du hittar mer information på www.nsr.se/rod-box

ORDINARIE ÖPPETTIDER PÅ
ÅTERVINNINGSCENTRALEN

FLER SÄTT ATT ÅTERVINNA

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 Ängelholm
ligger på Nordalagatan 1.
VECKODAG

ÖPPETTIDER

Måndag

07.00-18.00

Tisdag

07.00-16.00

Onsdag

07.00-16.00

Torsdag

07.00-18.00

Fredag

07.00-16.00

Lördag

09.00-15.00

Söndag

09.00-15.00

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
Småelektronik och ljuskällor kan lämnas i dessa
livsmedelsbutiker:
ICA Maxi, Hugingatan
ICA Supermarket, Vattengatan

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 åter
vinningscentraler.

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, röda boxen, påshållare
Fakturafrågor

