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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 lika stora fyrfackskärl
som töms varannan respektive var fjärde vecka minskar
kostnaden med den nya avfallstaxan. Har du däremot olika
storlek på dina fyrfackskärl så ökar din kostnad. Byter du till
samma storlek på båda kärlen sparar du upp till 950 kronor
per år.
Om du har tvåfackskärl och väljer att fortsätta med det
kommer du att få en ökad kostnad. Plockanalyser visar
nämligen att det generellt sett hamnar mer f örpackningar
och tidningar bland restavfallet i hushåll som har
tvåfackskärl jämfört med hushåll som har fyrfackskärl.
Genom att byta till fyrfackskärl kan du spara upp till
2 400 kronor per år och du slipper dessutom köra iväg
med f örpackningar och tidningar själv.

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.
Avfallstaxan hittar du i sin helhet på www.nsr.se/avfallstaxa.
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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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PLAST PÅ RÄTT PLATS

RÖDA BOXEN HAR UTGÅTT

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. När säcken är full beställer du hämtning av den via
NSR:s kundservice. Vi ser att det hamnar mycket mjukplast
bland de hårda plastförpackningarna i kärlen och det skapar
problem när vi tömmer ditt kärl. Om du behöver nya klistermärken till dina kärl kan du beställa det via kundservice eller
på www.nsr.se/dekaler

ORDINARIE ÖPPETTIDER PÅ
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 Bjuv ligger på
Verkstadsgatan 3, återvinningscentralen i Åstorp ligger
på Gasverksvägen 1 i Nyvång.
ÖPPETTIDER
BJUV

ÖPPETTIDER
ÅSTORP

12.00-18.00

STÄNGT

Tisdag

STÄNGT

09.00-18.00

Onsdag

STÄNGT

09.00-18.00

Torsdag

12.00-18.00

STÄNGT

Fredag

STÄNGT

09.00-15.00

Lördag

STÄNGT

09.00-15.00

09.00-15.00

STÄNGT

VECKODAG
Måndag

Söndag

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

FLER SÄTT ATT ÅTERVINNA
ÅTERVINNINGSSTATIONER
På återvinningsstationer kan du lämna förpackningar
och tidningar. Stationerna är tillgängliga dygnet runt
och får endast användas av privatpersoner. NSR ansvarar inte för återvinningsstationerna, de sköts och töms
av Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB (FTIAB).
Närmaste 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 62 i Ekeby.
LOPPISAR 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.
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