
Knyt knut!Ny påse för 
matavfall

Det är inte tillåtet att lägga oförpackat 
avfall i ditt gröna eller bruna kärl.  
Lägg alltid det du vill kasta i en påse 
som du knyter ihop med dubbelknut.  
Tack för hjälpen! 

• De gröna påsarna för matavfall kommer 
att bytas ut kring årsskiftet. Istället 
kommer en ljusare och biologiskt 
nedbrytbar påse att börja användas.  

• Bytet beror på att det har kommit nya 
regler för matavfallspåsar och vilket 
material de ska vara gjorda av. De gröna 
påsarna uppfyller inte de nya kraven, 
men får användas tills lagren är slut. Därför 
kommer de båda sorterna att användas 
samtidigt under en period.  

• Som tidigare kan matavfallspåsarna 
hämtas gratis hos Tekniska divisionen och i 
de flesta matbutikers kassor  
och förbutiker.

Julgran 
Lämna på Björshults ÅVC eller 
på trädgårdstippen på Brand-
holmen. Vi flisar granen och 
återvinner den i form av el och 
fjärrvärme. 

Julgranspynt 
Packa ner och återanvänd samma 
pynt varje år! 

Julgransbelysning 
Trasig ska lämnas som  
elektronik på ÅVC.

Kartonger och  
omslagspapper 
Sortera som pappersförpackning 
på ÅVS eller i ditt miljörum.

Paketsnören 
Läggs bland restavfall. 
(gröna kärlet)

Julmat 
Ska helst ätas upp men annars 
sorteras som matavfall. 
(bruna kärlet)

Sillburk 
Sortera metallocket som metallför-
packning och burken som glasför-
packning på ÅVS eller i miljörum.

Chokladask 
Sortera omslagsplast och mellan-
lager som plastförpackning. Asken 
och vadderande papper sorteras 
som pappersförpackning. Lämna 
på ÅVS eller i miljörum.

Elljusstakar och  
adventsstjärnor 
Trasiga ska lämnas som elektronik 
på ÅVC.

Tomma julmustflaskor 
Panta!

Så sorterar du  
efter julfirandet:

Vi vill att fler ska välja cykeln. Genom att sopsalta vissa 
cykelvägar blir det lättare att cykla även på vintern. 
Att sopsalta innebär att snön sopas bort i stället för att plogas 
bort. Därefter används en mild saltlösning som förhindrar halka. 
Syftet är att skapa barmarksunderlag på vissa cykelvägar i  
Nyköping. 

På nykoping.se/snorojning hittar  
du karta över cykelvägar och  
kan se vilka som sopsaltas.

Så snöröjer vi

Läs mer på nykoping.se/snorojning

Med mörka kläder utan 
reflex upptäcker en bilförare 
med halvljus dig på 20-30 
meters avstånd. Om du bär 
reflex ser föraren dig redan 
på 125 meters avstånd.

Gång- och cykelvägar prioriteras högt vid snöröjning och  
halkbekämpning. På de mest trafikerade gång- och cykel- 
vägarna använder vi metoden sopsaltning.  

Om det är mycket snö kan det dröja innan vi röjer undan  
snö på de mindre gatorna.

Vem ansvarar för vad?
• Kommunen ansvarar för allmänna vägar och  

gator i Nyköpings tätort.

• Trafikverket ansvarar för de större vägarna,  
till exempel motorvägar.

• Fastighetsägaren ansvarar för att röja undan  
snö och halkbekämpa på enskild väg,  
gångbanor, trottoarer och trappor samt   
utmed och mellan fastigheterna.

Glöm inte 
reflexen!

Vintercyklist, javisst!

Ställ ut kärlen kvällen innan ny hämtningsdag. 
Hämtningen påbörjas 05.00. Tack för att du låter 
dina kärl stå framme tills de är tömda!

Psst! Scanna QR koden
för att se alla ändrade  
hämtningsdagar för 2023 

↘

Kom ihåg! !

Ändrad avfallshämtning kring jul & nyår
v.52 Ordinarie hämtningsdag.

 v.1 Ordinarie hämtningsdag.

→ Ny hämtningsdag

→ Ny hämtningsdag

Mån 26/12 • Annandag jul

Mån 2/1

Fre 30/12

Fre 6/1 • Trettondag jul

Tors 29/12

Tors 5/1 • Trettondagsafton

Ons 28/12

Ons 4/1

Tis 27/12

Tis 3/1

Tis 27/12

Mån 2/1 (ingen ändring)

Ons 28/12 (ingen ändring)

Tis 3/1

Tis 27/12 + Ons 28/12

Mån 2/1 + Tis 3/1

Tors 29/12 (ingen ändring)

Ons 4/1

Fre 30/12 (ingen ändring)

Tors 5/1

För mer information, besök nykoping.se eller ring kommunservice på Tekniska divisionen. Tel: 0155-24 88 00

Här finns information du kan ha nytta av inför vintersäsongen. Vi berättar om snöröjning, vilka tider  
återvinningscentralerna är öppna och när vi tömmer dina avfallskärl under de kommande helgdagarna.  
Plus mycket annat som kan vara bra att veta. Spara gärna foldern! 

LÄTT ATT GÖRA RÄTT

Tack för att du skottar runt brevlåda, 
sopkärl och slambrunn så att brev-
bäraren och renhållningspersonalen 
kan komma fram!

Oönskad julklapp? 
Skänk till second hand  
eller sälj vidare.



Du kan göra en felanmälan om du upptäcker fel i 
lekparker, på gator och i parker. Det kan till exempel 
vara trasig gatubelysning eller en trasig gunga på en 
kommunal lekplats.  

           På nykoping.se/felanmalan hittar du mer   
            information och länkar för att ladda ner appen.

Har du ett mobilnummer som är  
registrerad på din hemadress i  
Nyköping får du ett sms vid vatten- 
störning i ditt område. 
Du kan enkelt registrera dig själv  
i vår sms-tjänst: nykoping.se/vasms

Häll inte matfett i din toalett eller avlopp. 
Det gör att det blir stopp när det stelnar. 
Använd en miljötratt och lämna fettet för 
återvinning i något av de orangea skåpen. 
Det blir biogas!

Miljö-tratt?

Bara kiss och bajs och toalettpapper 
ska ner i toaletten. Annars kan det 
bli stopp och ämnen kan förstöra 
processen i avloppsreningsverken.

Kasta rätt
i din toalett!

5 tips för att spara på vattnet

Tack för att du sparar på vårt viktigaste livsmedel! Tillgången på dricksvatten är 
inte lika självklar som tidigare. Men det finns enkla knep för att spara.

→ Hämta en miljötratt på Tekniska divisionen   
     (Tillverkarv. 2) eller i Stadshuset.

1. Byt ut droppande kranar och toaletter. På en månad kan 
en droppande kran läcka vatten motsvarande 11 badkar. 

2. När du byter, byt till snålspolande toaletter och kranar.
3. Ta kortare dusch istället för att bada.
4. Stäng av kranen när du borstar tänderna och 

schamponerar håret.
5. Häll upp vatten i karaff och ställ i kylen, så slipper du 

spola bort vattnet för att få det kallt.

Om vattnet  
försvinner
Om vattnet försvinner behöver du  
vara förberedd. Här är några tips!

• Fyll vattendunkar hemma och ha några 
pet-flaskor i frysen, de fungerar även 
som kylklampar. 

• Förvara vatten i rena behållare, svalt 
och mörkt, gärna i dunkar av hård plast. 

• Kontrollera utseende och smak  
varannan månad. 

→ På msb.se hittar du fler tips  
på beredskap.

Blir det en större vattenläcka i Nyköping 
finns en plan för vilka verksamheter som 
ska ha vatten först. De sjuka och de som 
inte kan klara sig själva prioriteras.  
I planen ingår också var vattentankar ställs 
upp. Cirka 3-5 liter beräknas per person 
och dag.

Myndigheten för samhällsskydd och  
beredskap arbetar för att privatpersoner 
ska klara sig en vecka utan hjälp.

@
Du vet väl att du kan betala för vatten och 
renhållning via autogiro eller e-faktura 
istället för på pappersfaktura? Det fixar du 
via din internetbank. Smidigt för dig och  
bra för miljön!

!

Få din faktura  
digitalt

Öppettider för mobil återvinningscentral 2023

Annan plats: Råby skola. Dag före helgdag, öppet 14.00-17.00.
Alla tider finns också på nykoping.se. För mer information ring Tekniska divisionen på Nyköpings kommun, telefonnummer 0155-24 88 00.

Plats Datum

Oppeby Parkering vid ICA

Arnö Bakom ICA

Brandkärr Brandkärrsv. 66-76

Vrena Herrgårdsvägen

Enstaberga Enstaberga IP

Sjösa Vid sågen

Ålberga Dammbroängen

Ludgo/Aspa Aspavallen

Runtuna Runavallen

Buskhyttan Pumpen

Råby Edstorpsbadet

Rosvalla Brandholmsvägen

Väster Kungsgatan 2

Hjortensbergsbadet

26/1 • 23/2 • 23/3 • 20/4 • 25/5 • 29/6 • 27/7 • 24/8 • 21/9 • 19/10 • 16/11 • 14/12

24/1 • 7/3 • 18/4 • 30/5 • 11/7 • 5/9 • 31/10 • 12/12

30/1 • 13/3 • 9/5 • 28/8 • 10/10 • 18/12

7/2 • 11/4 • 27/6 • 22/8 • 4/10 • 29/11

30/3 • 15/6 • 10/8 • 5/10 • 7/12

9/2 • 6/4 • 1/6 • 17/8 • 12/10

19/1 • 16/2 • 16/3 • 13/4 • 11/5 • 22/6 • 20/7 • 31/8 • 28/9 • 26/10 • 23/11 • 21/12

31/1 • 14/3 • 25/4 • 8/6 • 18/7 • 12/9 • 7/11 • 19/12

12/1 • 9/3 • 4/5 • 13/7 • 7/9 • 9/ 11

28/2 • 23/5 • 25/7 • 26/9 • 28/11

21/2 • 2/5 • 4/7 • 19/9 • 21/11

10/1 • 8/3 • 16/5 • 1/8 • 1/11

14/2 • 4/4 • 20/6 • 15/8 • 17/10

28/3 • 13/6 • 8/8 • 3/10 • 5/12

Alla ska ha nära till  
en återvinningscentral.
I Nyköping finns återvinningscentraler på 19 olika platser, för 
att det ska vara lätt att göra sig av med grovavfall och farligt  
avfall. Björshults återvinningscentral är störst, har flest besökare 
och tar emot flest avfallsslag. Det finns också fasta återvinnings- 
centraler i fyra mindre tätorter i kommunen och en mobil 
återvinningscentral, som kommer till fjorton olika platser. Det 
finns alltid personal på plats som kan hjälpa dig att sortera rätt. 

Dag före julafton 23/12 • 07–16
Julafton 24/12 • STÄNGT
Juldagen 25/12 • STÄNGT
Annandag jul 26/12 • STÄNGT
Nyårsafton 31/12 • STÄNGT
Nyårsdagen 1/1 • STÄNGT
Trettondagsafton 5/1 • 07–19
Trettondagen 6/1 • STÄNGT

Hitta din  
närmaste ÅVC

nykoping.se/hittaavc

Kom gärna en vardag, om 
du har möjlighet. Då är det 
färre besökare och mindre 
trängsel.

• Helgfri mån, ons & fre 07–16
• Helgfri tis & tors 07–19
• Helgfri lördag 10–15
• Söndag 12–17

TI
PS

!

→ Öppettider

Björshults
återvinnings-
central

→ Öppettider helgdagar
9/1, 23/1, 6/2, 
20/2, 6/3, 20/3, 
3/4, 17/4, 15/5, 
29/5, 12/6, 26/6
10/7, 24/7, 7/8, 
21/8, 4/9, 18/9, 
2/10, 16/10, 
30/10, 13/11, 
27/11, 11/12

25/1, 22/2, 22/3, 
19/4, 17/5, 31/5, 
14/6, 28/6, 12/7, 
26/7, 9/8, 23/8, 
20/9, 18/10, 
15/11, 13/12

16/1, 13/2, 27/3, 
24/4, 8/5, 22/5, 
5/6, 19/6, 3/7, 
17/7, 31/7, 14/8, 
11/9, 9/10, 6/11, 
4/12

Tystberga
Coop nära

Jönåker
Björnbäcksvägen

Nävekvarn
Utterviksvägen

Stigtomta
ICA Tängsta

Ons, udda veckor Ons, jämna veckorMån, jämna veckor Mån, udda veckor

18/1, 1/2, 15/2, 
1/3, 15/3, 29/3, 
12/4, 26/4, 10/5, 
24/5, 7/6, 21/6, 
5/7, 19/7, 2/8, 
16/8, 30/8, 13/9, 
27/9, 11/10, 25/10, 
8/11, 22/11, 6/12, 
20/12 

Helgdagar är återvinningscentralerna stängda. 
Eventuella ändringar i schemat publiceras på 
nykoping.se och på facebook.

På återvinningscentralerna i Stigtomta, Jönåker, Nävekvarn och Tystberga får du lämna 
max så mycket avfall som ryms på en släpkärra per öppetdag.  

» Återvinningscentraler i mindre tätorter 
   Öppet 14.00 - 19.00Öppettider

Följ & få koll på 
vad som händer
Över 12 000 personer följer 
Nyköpings kommun på 
facebook. Gör det du också, så 
kan du få aktuella tips, nyheter 
och driftstörningar i mobilen.

Felanmälan  
via app

Vill du få SMS vid 
vattenstörning?

Öppettiderna är 14.00-19.00 på alla 
platser och uppställningsdagar. Den  
mobila återvinningscentralen kommer till 
14 olika platser enligt ett fast schema.  
Du är välkommen att lämna max så mycket 
avfall som ryms i ett bagageutrymme på 
en personbil.

Besök Mina sidor när det 
passar dig.
Visste du att du kan se dina fakturor för renhållnings- och VA-tjänster på 
webben? Du kan även hämta förbrukningshistorik för vatten & avlopp 
samt hämta blanketter för ägarbyte och autogiro. 

Du loggar in via nykoping.se (sök på ”mina sidor”) med bank-id eller 
kundnummer. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt!


