
Alla ska ha nära till 
en återvinningscentral.
Det ska vara lätt att göra sig av med grovavfall och farligt 
avfall. Björshults återvinningscentral är störst, har fl est besökare 
och tar emot fl est avfallsslag. 

Den mobila återvinningscentralen kommer till fjorton olika platser. 
Dessutom fi nns fyra fasta återvinningscentraler i mindre tätorter på landsbygden. 
Totalt har Nyköping alltså återvinningscentraler på 19 olika platser!

Här nedanför hittar du alla öppettider:

Helgdagar är återvinningscentralerna stängda och dag innan helgdag öppet 14.00–17.00. 
Eventuella ändringar publiceras på nykoping.se och på kommunens facebook-konto.

Plats Dag Datum

Stigtomta 
(ICA Tängsta) 

Ons 31/3, 14/4, 28/4, 12/5, 26/5, 9/6, 23/6, 7/7, 21/7, 4/8, 18/8, 
1/9, 15/9, 29/9, 13/10, 27/10, 10/11, 24/11, 8/12, 22/12

Tystberga 
(Vid Coop Nära)

Mån 19/4, 3/5, 17/5, 31/5, 14/6, 28/6, 12/7, 26/7, 9/8, 23/8, 
6/9, 20/9, 4/10, 18/10, 1/11, 15/11, 29/11, 13/12

Jönåker 
(Björnbäcksvägen) 

Ons 7/4, 21/4, 5/5, 2/6, 16/6, 30/6, 28/7, 11/8, 25/8, 22/9, 
20/10, 17/11, 15/12   

Nävekvarn 
(Skeppsviksvägen) 

Mån 12/4, 26/4, 10/5, 24/5, 7/6, 21/6, 5/7, 19/7, 2/8, 16/8, 
30/8, 13/9, 11/10, 8/11, 6/12   

Återvinningscentraler i mindre tätorter. Öppet 14.00–19.00.

Helgdagar – Björshult ÅVC
1/4 Skärtorsdag 7.00-19.00
2/4 Långfredag  STÄNGT
3/4 Påskafton  10.00-15.00
4/4 Påskdagen  12.00-17.00
5/4 Annandag påsk  7.00-16.00

30/4 Valborgsmässoafton 7.00-16.00
1/5 Första maj STÄNGT

13/5 Kristihimmelsfärdsdag  7.00-16.00

22/5 Pingstafton  10.00-15.00
23/5 Pingstdagen  12.00-17.00

6/6  Sveriges nationaldag  STÄNGT

25/6  Midsommarafton  STÄNGT
26/6  Midsommardagen  STÄNGT

Öppettider
Björshults återvinningscentral:
• Helgfri måndag, onsdag och 

fredag 7.00–16.00
• Helgfri tisdag och torsdag 7.00–19.00
• Helgfri lördag 10.00–15.00
• Söndag 12 .00–17.00

Lätt att kasta rätt – vår och sommar 2021
Varsågod, här får du information som du kan ha nytta av inför våren och sommaren. 
I den här foldern har vi samlat öppettider för återvinningscentralerna och information om ändrade 
dagar för sophämtning, trädgårdsavfall och mycket annat som kan vara bra att veta. 
Spara gärna foldern!  

Om du vill ha mer information, besök nykoping.se eller ring Kommunservice på Tekniska divisionen 
0155-24 88 00.

Öppettider för mobil återvinningscentral 2021
Den mobila återvinningscentralen kommer till 14 olika platser i kommunen enligt ett fast
schema. Du är välkommen att lämna grovavfall och farligt avfall, max så mycket som ryms  
i ett bagageutrymme på en personbil. Öppettiderna är 14.00-19.00 på alla platser och 
uppställningsdagar, och det fi nns alltid personal på plats som kan hjälpa dig att sortera rätt. 
Eventuella ändringar i schemat publiceras på nykoping.se och på kommunens Facebook.

Plats Dag Datum  •  öppet kl 14.00–19.00 på alla platser

Oppeby (Parkering vid ICA) Torsdag 8/4 6/5 3/6 1/7 29/7 26/8 23/9 21/10 18/11 16/12

Hjortensbergsbadet NY! Tisdag 13/4 8/6 6/7 3/8 31/8 28/9 26/10 23/11 21/12

Väster (Kungsgatan) Torsdag 1/4 27/5 24/6 5/8 16/9 28/10 9/12

Rosvalla (Idrottsvägen) NY! Tisdag 20/4 1/6 13/7 24/8 5/10 16/11

Arnö (vid ICA) Tisdag 18/5 10/8 21/9 2/11 14/12

Brandkärr (Brandkärrsv. 66-76) Torsdag 29/4 8/7 19/8 30/9 11/11

Vrena (Herrgårdsvägen) Torsdag 22/4 11/5 17/6 12/8 7/10

Enstaberga (Enstaberga IP) Onsdag 19/5 14/7 8/9 3/11

Sjösa (vid Sågen) Torsdag 25/3 20/5 15/7 9/9 4/11

Ålberga (Dammbroängen) Tisdag 27/4 15/6 20/7 12/10

Ludgo/Aspa (Aspavallen) Tisdag 30/3 4/5 22/6 27/7 14/9

Runtuna (Runavallen) Tisdag 25/5 17/8 7/9 9/11

Buskhyttan (Pumpen) Torsdag 22/7 2/9 14/10

Råby (Edstorpsbadet) Tisdag 6/4 29/6 19/10 30/11

Avvikande veckodag. Annan plats: Råby skola. Alla tider fi nns också på nykoping.se eller 
ring Tekniska divisionen på Nyköpings kommun för mer information, tfn 0155-24 88 00. 

Hitta ÅVC! 
Öppettider, info 

och kartor för alla 
återvinnings centraler 
� nns på nykoping.se/

hittaavc

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

NYA PLATSER!
Hjortensbergsbadet är en ny 
plats för mobil ÅVC, istället för 
Trä� en. En annan ny placering är 
Rosvalla, som ersätter Stenkulla. 
Ändringarna beror på att ytorna 
behöver användas till annat.

Vi bjuder på kompostjord
Under sommarhalvåret fi nns det kompostjord vid trädgårdstippen på Brandholmen. 
Du får gärna ta hem lite jord till din rabatt eller blomlåda. Jorden kommer från löv 
och gräsklipp som Nyköpingsborna har lagt på kommunens trädgårdstippar och 
som sen har komposterats i drygt sex månaders tid. 

Bra att veta om jorden:
• Jorden är populär och tar slut emellanåt. Vi fyller på regelbundet under hela säsongen. 
• Om det förekommer enstaka rester av plast i kompostjorden, beror det på att det 

har lagts plastsäckar bland trädgårdsavfallet. Ju renare trädgårdsavfall som lämnas, 
desto renare kompostjord kan du hämta följande vår.

I Nävekvarn, Runtuna, Stigtomta, Tystberga, Vrena och Ålberga är kommunens 
trädgårdstippar öppna dygnet runt under perioden 1 april–30 november. 
Tippen vid Brandholmen har öppet dygnet runt, året om.  

Nu öppnar vi trädgårdstipparna

Tack för att du:
• Tömmer eventuella plastsäckar och lägger 

dem i avfallskärlen som fi nns på varje tipp.
• Inte lämnar sand, grus, stockar eller sten.
• Respekterar att trädgårdstipparna bara får 

användas av privatpersoner, inte företag.
• Inte lämnar invasiva främmande växter såsom 

vresros, jätteloka, parkslide, gul skunkalla, jät-
tebalsamin eller blomsterlupin. De ska istället 
lämnas bland brännbart avfall på en bemannad 
återvinningscentral, i slutna säckar.

Läs mer på nykoping.se/tradgardsavfall

Du kan lämna löv, gräsklipp, fallfrukt, grenar och ris.

matavfall per 
Nyköpingsbo sorterades 
rätt och kunde återvinnas 
till biogas och biogödsel 

under år 2020. 

Det är en ökning jämfört 
med föregående år. 

I det bruna kärlet lägger 
du kaffesump, skal från 
frukt & grönt och annat 
oundvikligt matavfall. 

Ätbar mat passar bäst i 
magen (undvik matsvinn!) 
men lägg den också här 
om du måste kasta mat. 

Tack!

68 kg
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Så här tvättar 
du bilen rätt

Tack för att du är sparsam 
och rädd om ditt vatten.

Åk till en automattvätt eller gör-det-själv-hall 
när du behöver tvätta din bil. Tvättar du bilen 
hemma på gatan kan kemikalier, oljor och 
tungmetaller följa med vattnet ner i dagbrun-
narna och ut i våra åar och sjöar.

Rent vatten är vårt viktigaste livs-
medel. De senaste somrarna var 
mycket torra och grundvattennivån 
sänktes på många håll i Sverige. 

Det är härligt när det växer och frodas, men underlätta gärna 
genom att hålla buskar, träd, gräs och häckar i trim. 

Det gäller exempelvis
– utmed gatan, så att grönskan inte skymmer sikten och utgör 
trafi kfara.
– kring dina avfallskärl, så att det blir enkelt att tömma dem. 
– fram till din avloppsanläggning (om du har en sådan) så att vi 
hittar fram och kommer åt att tömma.

Lagom grönska 
är bäst

Håll koll på läget, få tips, läs nyheter 
och se driftstörningar och avbrott. 
Gilla Nyköpings kommun på facebook.

Vad händer?

Är det fullt på åter-
vinningsstationen? 

Var med och 
plocka skräp! 
Från april och framåt genomförs de årliga 
skräpplockardagarna, då barn och unga lär sig 
om nedskräpning och gör Nyköping till en renare 
och fi nare kommun. Kampanjen samordnas av 
organisationen Håll Sverige Rent. Anmälan är öppen 
för skolor, förskolor och ungdomsföreningar, 
men andra Nyköpingsbor kan förstås också bidra 
genom att plocka skräp på egen hand. 

Läs mer på nykoping.se/skrapplockardagarna

Samtidigt som grundvattennivåerna har 
sänkts har de häftiga regnfallen blivit fl er. 
Spara regnvatten så slipper du vattna med 
dricksvatten. På samma gång avlastar du 
ledningarna och förhindrar översvämningar. 

Skörda regnvatten 
och undvik 
översvämmning

Tack för allt fett!
Ni har hittills lämnat in 20 ton matolja sedan vi startade 
fettåtervinningen i Nyköping. Er återvunna matolja används 
exempelvis i framställning av biodiesel och gummiprodukter.

Här fi nns insamlingsskåpen:
• Arnö (bakom ICA)
• Träffen, Olof Palmes väg
• Brandkärr, Mariebergsvägen-Brandkärrsvägen (vid Öppen hand)
• Högbrunn, Krukmakaregatan
• Stenkulla, Jupitervägen (vid ICA)
• Stigtomta (vid ICA)
• Jönåker, Bäckvägen 
• Nävekvarn, Mejerivägen 
• Tystberga, Stationsvägen (vid Coop)
• Oppeby (vid ICA)
• Spelhagen (vid Lidl)
• Tessinområdet, Lekvägen
• Bryngelstorp (vid Tempo Humlan)
• Gustavsbergsstigen (vid Coop och ICA Maxi)

Här återvinns

matolja
& matfett

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

Vecka 13, ordinarie hämtningsdag Ny hämtningsdag

mån 29/3 ingen ändring

tis 30/3 mån 29/3 och tis 30/3

ons 31/3 tis 30/3

skärtorsdag, 1/4 ons 31/3

långfredag, 2/4 tors 1/4

Vecka 14, ordinarie hämtningsdag Ny hämtningsdag

annandag påsk, 5/4 tis 6/4

tis 6/4 tis 6/4 och ons 7/4

ons 7/4 ingen ändring

tors 8/4 ingen ändring

fre 9/4 ingen ändring

Vecka 19, ordinarie hämtningsdag Ny hämtningsdag

mån 10/5 ingen ändring

tis 11/5 mån 10/5 och tis 11/5

ons 12/5 tis 11/5

tors 13/5, Kristi himmelsfärdsdag ons 12/5

fre 14/5 ingen ändring

Vecka 25, ordinarie hämtningsdag Ny hämtningsdag

mån 21/6 ingen ändring

tis 22/6 mån 21/6 och tis 22/6

ons 23/6 tis 22/6

tors 24/6 ons 23/6

fre 25/6, midsommarafton tors 24/6

Ändrade hämtningsdagar 
för våren 2021

Vill du få information direkt i mobilen om det skulle 
uppstå en störning i VA-nätet i området där du 
bor? Det enda du behöver göra är att registrera 
ditt mobilnummer i vår digitala tjänst. Finns ditt 
nummer tillgängligt på nätet, t ex Hitta.se eller 
Eniro.se får du automatiskt sms.

Läs mer på nykoping.se/driftstorningar

Få SMS om du blir 
utan vatten

Fler tips på hur du kan spara vatten 
1. Laga läckande kranar och toaletter
2. Byt till snålspolande toaletter och kranar.
3. Stäng av kranen när du borstar tänderna.
4. Ta korta duschar och stäng av kranen när 

du tvättar håret.
5. Vattna i trädgården på kvällen så dunstar 

inte vattnet bort.

I början av april börjar vi sandupptagningen från vinter-
säsongen, om vädret tillåter. Vi utgår från centrala 
Nyköping för att sedan gå mot ytterområdena. 
Målet är är att allt ska vara upptaget till mitten av maj.

För att resultatet av sandupptagningen ska bli så bra 
som möjligt är det viktigt att du som bilist tar hänsyn till 
parkeringsbestämmelserna och respekterar tillfälliga 
avstängningar där sandupptagning sker.

Du som fastighetsägare är ansvarig för att din gång-
bana sopas. Du har möjlighet att sopa ut grus och 
sand i rännstenen innan vår sopmaskin kommer till dig.

Turordning för sandupptagningen hittar du 
på nykoping.se

Bort med sanden 
- in med våren
I början av april börjar vi sandupptagningen från vinter-
säsongen, om vädret tillåter. Vi utgår från centrala 
Nyköping för att sedan gå mot ytterområdena. 
Målet är är att allt ska vara upptaget till mitten av maj.

För att resultatet av sandupptagningen ska bli så bra 
som möjligt är det viktigt att du som bilist tar hänsyn till 
parkeringsbestämmelserna och respekterar tillfälliga 
avstängningar där sandupptagning sker.

Du som fastighetsägare är ansvarig för att din gång-
bana sopas. Du har möjlighet att sopa ut grus och 
sand i rännstenen innan vår sopmaskin kommer till dig.

Turordning för sandupptagningen hittar du 
på nykoping.se

Bort med sanden 
- in med våren

Det är en vanlig missuppfattning att det är 
kommunen som ansvarar för återvinnings-
stationerna (ofta förkortat ÅVS), där du kan 
lämna tidningar och tomma förpackningar. 

Det är FTI, Förpacknings- och tidningsinsamling-
en, som äger, tömmer och sköter dem. När en 
station är överfull eller skräpig får du gärna 
hjälpa till genom att fylla i en felanmälan på 
webbplatsen ftiab.se, så blir det snart rent och 
snyggt igen.  
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