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STORT GENSVAR PÅ NYA
AVFALLSTAXAN
I förra kundbladet skrev vi om hur du kan påverka din kostnad genom att byta till ett abonnemang som gynnar
miljön. Gensvaret var stort och det är vi väldigt glada för. Många av våra kunder har nu miljösmarta abonnemang och då tycker vi det passar att samla lite tips på hur du kan tänka kring ditt avfall.
Vi vill börja med att tacka våra kunder för att ni var så
snabba att hoppa på en förändring med ett miljösmart
abonnemang. Vi har fått in över tusen ändringar som kommer att gynna miljön.
Idag lever och konsumerar svenskarna nämligen som om
det fanns fyra jordklot. Så kan vi inte fortsätta! Vi måste
arbeta tillsammans mot ett mer hållbart samhälle. Det är
bland annat därför NSR:s taxa är miljöstyrd, det betyder att
ett abonnemang med full sortering är billigare än ett abonnemang där du bara sorterar ut matavfall.
Det finns mycket du kan göra för att gynna miljön. Tänk
efter innan du handlar nytt, komprimera mera, vik pappersförpackningarna, sortera bättre. Om du verkligen behöver
nya prylar så kan du skänka dina gamla till en hjälporganisation, eller tjäna en slant genom att sälja dem på loppis. Har

du slitna kläder kan du ge tyget till kompisen som tycker om
att sy. Om något behöver lagas för att kunna leva längre, se
till att få det lagat!
Att laga det som går att laga och förlänga livstiden handlar
om att visa respekt för dina prylar och för vad det faktiskt
kostat på miljön att producera dem, även efter din tid med
dem!

Stor efterfrågan på kärl
På grund av den stora efterfrågan från er fantastiska kunder har vi arbetat på högvarv för
att bibehålla en hög servicenivå och leverera
de kärl ni har beställt. Vi tackar för ert tålamod!

ÄNGELHOLM ÄR BÄST I LANDET PÅ

FALLFRUKT I
TRÄDGÅRDSKÄRLET

Efter en andraplats 2017 tog Ängelholms kommun hem
den prestigefyllda förstaplatsen som årets avfallskommun
2018. Priset delas ut av Avfall Sverige och baseras på en rad
faktorer såsom kundnöjdhet, avfallsmängd samt återvinning
av material och matavfall.

Om du lägger fallfrukt i trädgårdskärlet, tänk på att det lätt
blir för tungt och kan gå sönder vid tömning. Ta vara på fallfrukten istället – skänk bort, frys in, baka eller gör marmelad, mos och sylt. Du kan använda frukt med skavanker, så
länge den inte är rutten eller möglig spelar det ingen roll hur
den såg ut innan den blev marmelad.
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SÅ UNDVIKER DU LUKT OCH FLUGOR I SOMMAR
Ställ kärlet i skuggan
Tvätta ur kärlet mellan tömningarna, då bryter du mönstret
och blir av med larver och ägg.
Spreja ättika runt kanten på kärlet.
Fyll inte matavfallspåsen mer än till hälften så att du kan
stänga den ordentligt.

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 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

Låt blött avfall rinna av i vasken innan du slänger det. Om
påsen ändå blir kladdig eller blöt - använd dubbla påsar.
Förvara räkskal och fiskrens i frysen och lägg det i kärlet först
kvällen före tömning.
Använd påshållare. Den ger mer luft och mindre fukt runt
matavfallspåsen. Har du ingen kan du hämta en på NSR:s
återvinningscentraler.

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
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

