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HJÄLP OSS HÅLLA IGÅNG DIN SOPTÖMNING
Vårt uppdrag att regelbundet tömma och ta hand om avfall är viktigt för att samhället ska fungera. I 
sjukdomstider är det av största vikt att hålla igång avfallshanteringen och att vi alla gör vad vi kan för 
att sophämtare och driftpersonal ska förbli friska. Så här kan du hjälpa till.

Sjukdom, karantän och vab kan snabbt påverka vår beman-
ning. Om vi har hög frånvaro bland våra chaufförer kan vi 
behöva prioritera om, vilket kan leda till förseningar i sop-
tömningen. Om ditt kärl inte blivit tömt på din tömningsdag 
– låt det stå framme och kasta ett öga på nsr.se/corona 
innan du kontaktar vår kundservice. 
 
Så kan du hjälpa till

Vid behov kommer vi att prioritera avfall som snabbt kan 
bli en risk för hälsa och miljö (främst mat- och restavfall).  
Därför är det viktigt att du slänger matavfall på rätt ställe och 
även sorterar ut tidningar och förpackningar från restavfallet 
så det kärlet inte blir överfullt. 

I dessa tider är det extra viktigt att du knyter ihop påsar med 
restavfall ordentligt, särskilt om någon i hushållet är sjuk och 
det ligger använda näsdukar, munskydd, självtest eller blöjor 
i påsen. Lägg aldrig sådant avfall löst i sopkärlet, då riskerar 
våra chaufförer att komma i närkontakt med smitta. Läs mer 
på nsr.se/vårdavfall.

Om det blir snö och dåligt väglag ber vi dig också att skot-
ta och halkbekämpa för att minimera risken för skador 
och förseningar. Läs mer om ditt ansvar på nsr.se/vinter.

Det krävs bara ett kortvarigt stopp i soptömningen innan 
kärlen blir överfulla, vilket snabbt blir en sanitär olägen-
het och dessutom innebär mer mat för skadedjur som då 
förökar sig. Därför uppskattar vi att du hjälper oss att hålla 
vår personal frisk och avfallshanteringen igång.

Läs mer och håll dig uppdaterad på www.nsr.se.

DET VÅRAS FÖR TRÄDGÅRDSAVFALL
Vecka 9 eller 10 börjar vi tömma ditt trädgårdsavfall igen. 
Du har kvar samma tömningsdag som du hade förra året  
– se nsr.se/tömningskalender. Tänk på att trädgårds- 
kärlet måste stå ute vid tomtgränsen på tömningsdagen.  
Läs mer och skaffa trädgårdskärl på nsr.se/trädgård. 

PAKETERA LÖST AVFALL TACK
Ibland ligger aska, damm, kattsand och mjukplast löst i sop- 
kärlen. Då blåser det lätt iväg vid tömning och kan hamna i 
din trädgård eller i chaufförens ansikte. Det är viktigt att du 
packar löst avfall i en påse och knyter åt. Aska, damm och 
kattsand slänger du i restavfallet, mjukplast källsorterar du. 

Vid hög sjukfrånvaro kan vi med kort varsel behöva 
justera öppettiderna på våra återvinningscentraler. 
Kolla alltid aktuell info på vår webbplats innan du kör. 
Risken för högt tryck är störst på helger och pande-
min innebär att vi kan ha tillfälliga begränsningar för 
att undvika trängsel. Följ personalens anvisningar!

DETTA GÄLLER PÅ ÅVC
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www.nsr.se

MEDDELA ALLTID OSS VID
Ägarbyte – skicka in blankett som finns på nsr.se/blanketter
Utebliven tömning – kontakta kundservice dagen efter 
eller anmäl på nsr.se/fel
Beställningar och ändring av abonnemang
Saknar kärl eller påshållare
Fakturafrågor

SÅ HÄR NÅR DU NSR
Webb: nsr.se

Mina sidor: nsr.se/mina-sidor

Kontaktformulär: nsr.se/kundservice

Telefon: 042-400 13 40

Facebook: facebook.com/hejnsr

Det är inga förändringar i tömningsdagar efter 
årsskiftet, vi fortsätter att tömma dina kärl samma 
veckodagar som du hade 2021. 

I vår tömningskalender kan du se dina tömningsdagar, 
skriva ut ditt tömningsschema för hela året och lägga in 
schemat i din digitala kalender. Du hittar kalendern på  
nsr.se/tömningskalender.

Om du behöver ditt tömningsschema på papper, men inte 

själv har möjlighet att skriva ut – kontakta vår kundservice 
(gärna via mejl) så skickar vi ditt schema med posten.

Få sms om din tömning

Vår kostnadsfria tjänst sms-påminnelse är ett smidigt sätt  
att komma ihåg när det är dags för tömning. Då får du ett 
sms kvällen innan sopbilen kommer. Sms-påminnelsen hål-
ler även reda på förändrade tömningsdagar i samband med 
storhelger. Läs mer och anmäl dig på nsr.se/sms. 

NÄR KOMMER SOPBILEN UNDER 2022?

NYTT ÅR – NYA BESÖK PÅ ÅVC
Du som fyllt 18 år och är folkbokförd i någon av NSR:s 
kommuner har 12 kostnadsfria besök per år på våra återvin-
ningscentraler. Därefter kostar det 350 kr per besök. Varje 
myndig person har 12 fria besök, är ni två i hushållet har ni 
alltså 24 fria besök. Antalet besök nollställs vid årsskiftet. 

Du checkar in med ditt körkort eller ÅVC-kort. Dina 12 fria 
besök är personliga och kan inte överlåtas. 

För fritidsfastigheter och företag gäller andra villkor – läs 
mer på nsr.se/besök.

Tänk på att... 
Du får inte checka in med någon annans körkort eller ÅVC-
kort då båda dessa är personliga värdehandlingar. Du får 
inte heller lämna någon annans avfall på ÅVC.

På nsr.se/åvc finns öppettiderna och mer information om 
din återvinningscentral. Välkommen!

SKA DU FLYTTA? Glöm inte att anmäla flytt, ägarbyte m m till oss. Det går ingen automatisk adressändring till NSR 
och vi får tyvärr en del fakturor och annan viktig post i retur. Läs mer och anmäl på nsr.se/flytta.

Öppettiderna gäller för privatpersoner och småföretagare med 

fordon under 3,5 ton. För öppettider helgdagar: nsr.se/helgöppet. 

DIN ÅTERVINNINGSCENTRAL 
Här kan du återvinna grovavfall och farligt avfall från ditt 
hushåll kostnadsfritt 12 gånger per år. I Bjuv ligger åter-
vinningscentralen på Verkstadsgatan 3 och i Åstorp finns 
den på Gasverksvägen 1 i Nyvång.

Måndag 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

Söndag 09.00-15.00 STÄNGT

VECKODAG BJUV ÅSTORP


