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Tusen tack
för att du sorterar
och bidrar till att Sveriges största
miljörörelse fungerar så bra
Allt ﬂer sorterar sitt avfall. Det är bra, för det innebär dels att vi tillsammans sparar på jordens resurser,
dels att allt blir enklare att hantera i nästa led. Det mesta av det som du sorterar används
för att göra nya produkter eller för att värma upp bostäder. Numera är det bara en mindre del
av avfallet som deponeras, dvs. läggs på en soptipp.
I den här broschyren ﬁnns massor av tips för dig som vill göra rätt när du sorterar och hanterar hushållets avfall.
Frågor eller funderingar? Ring Kundtjänst Samhällsbyggnad på telefon 019-21 21 00
eller gå in på www.orebro.se/avfall

Tips för vardagssorteringen hemma:
Lämna användbara saker till någon annan: Sälj det
du vill bli av med via annons eller lämna till någon du
känner, andrahandsbutiker eller hjälporganisationer.
Var extra noga med farligt avfall: Till farligt avfall räknas
kemikalier, men även i el- och elektronikavfall ﬁnns farliga
ämnen. Farligt avfall är en av vår tids största miljöbovar
och det är viktigt att det tas om hand ordentligt. Sortera
farligt avfall för sig, beställ hämtning eller lämna själv till
en återvinningscentral så gör du en bra miljöinsats.
Sortera förpackningar och tidningar och lämna vid
en återvinningsstation: Se nästa sida.
Du som bor i lägenhet har kanske insamling av
förpackningar och tidningar i huset eller i närområdet.
Ta med till butiken: Plastﬂaskor, glasﬂaskor och burkar
som du får pant för.

Lägg i kompostpåsen: Råa och tillagade rester av kött,
ﬁsk, potatis, grönsaker, frukt och skaldjur. Äggskal, kaffeoch teﬁlter, kaffesump och teblad. Alla sorters brödrester.
Vissna blombuketter och vissna krukväxter. Hushållspapper och servetter.
Kompostpåsarna tas om hand på Atleverket där
de mals och blandas med ﬂisat trädgårdsavfall, träﬂis
och halm. Efter ungefär ett år har matavfallet förvandlats
till näringsrik jord som du kan köpa och använda till
balkonglådan, gräsmattan eller rabatterna.
Lägg i påsen för restavfall: Övrigt hushållsavfall som
t.ex. dammsugarpåsar, disktrasor, kassettband, cd-skivor,
säkringar, blöjor, bindor, tops, bomullstussar, plåster, små
plastleksaker, ljusstumpar, korkar, ﬁmpar, tobak, snus,
kattsand m.m.
Allt restavfall bränns hos Sakab i pannan för hushållsavfall. Vid förbränningen utvinns energi som används till
uppvärmning och elektricitet.
Du som bor i lägenhet sorterar kompost- och restavfall
enligt anvisningar från din hyresvärd.
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Sortera förpackningar och tidningar,
lämna vid en återvinningsstation
eller där du bor
Tänk på det här när du sorterar hemma:
Töm alla förpackningar. Skölj eller diska ur dem. Sortera
kapsyler, lock och korkar för sig beroende på vad de är
gjorda av. Platta till förpackningarna eller riv sönder dem.
Förpackningar som består av olika material sorteras efter
det material som de består mest av.
Lämna där du bor:
I en del bostadsområden har hyresvärden sett till att de
boende kan lämna in förpackningar och tidningar i huset
eller i närområdet.
Lämna vid återvinningsstation:
I Örebro kommun ﬁnns ett 50-tal återvinningsstationer
där du kostnadsfritt lämnar förpackningar och tidningar.
De ﬂesta ligger i närheten av stora bostadsområden eller
olika köpcentra, men ett par ﬁnns också på återvinningscentralerna på Atleverket och Mellringe.
Återvinningsstationerna sköts av den rikstäckande
organisationen Förpacknings- och tidningsinsamlingen,
FTI, som lägger ut ansvaret för hämtning på olika lokala
företag.
FTI:s kundtjänst har telefon 0200-88 03 11. Adressen till FTI:s hemsida är www.ftiab.se men du hittar också
mer information på www.orebro.se/avfall

Det här lämnar du vid återvinningsstationerna:
 Glasﬂaskor och glasburkar,
både av färgat och ofärgat glas.
Används till nya glasﬂaskor och glasﬁberull.
 Pappersförpackningar,
t.ex. toarullar, mjölkförpackningar och wellpapplådor.
Används till nya förpackningar och ytskikt
på gipsskivor.
 Metallförpackningar,
t.ex. konservburkar, tomma sprayburkar
och aluminiumfolie.
Används som råvara i stålverk.
 Mjuk plast,
t.ex. plastkassar, plastpåsar och frigolit.
Förbränns, oftast för att producera fjärrvärme.
 Hård plast,
t.ex. ﬂaskor, burkar, dunkar och små hinkar.
Används till plastmöbler, lastpallar och
nya förpackningar.
 Tidningar,
men också t.ex. kataloger, reklamblad och tidskrifter.
Används till nytt tidningspapper.
 Små batterier.
Farliga ämnen tas omhand, metallen återvinns.
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Tips när du vill bli av med elektronik,
grovavfall och farligt avfall:
Lämna kostnadsfritt vid en återvinningscentral: Trä,
metallskrot, wellpapp, möbler, hushållsapparater, el- och
elektronikavfall, trädgårdsavfall, bilbatterier, gips, farligt
avfall m.m. Allt avfall ska sorteras på anvisade platser.
Mer detaljerad lista ﬁnns på sidorna 6–7.
Lämna i insamlingsboxar: I vissa butiker ﬁnns boxar där
du lämnar mindre el- och elektronikavfall. Lista ﬁnns på
vår hemsida www.orebro.se/avfall
Vi hämtar farligt avfall och mindre el- och elektronikavfall vid villor och fritidshus: Örebro kommun har en
kostnadsfri service för hämtning av farligt avfall samt
mindre el- och elektronikavfall. Servicen innebär att vi
hämtar fem gånger om året hos villahushåll och två gånger
om året hos fritidshus. Hämtningsschema och mer
information ﬁnns på sidan 8.
Vi hämtar grovavfall samt större el- och elektronikavfall hos alla hushåll: En ny tjänst som innebär att
kommunen hämtar grovavfall samt större el- och
elektronikavfall/vitvaror hos alla hushåll. Priser och
mer information ﬁnns på sidan 8 och sidan 10.
Lämna på Atleverkets avfallsanläggning mot avgift:
Atleverkets avfallsanläggning tar hand om avfall som
är avgiftsbelagt eller alltför utrymmeskrävande för att
lämnas på återvinningscentralerna. Avfallet betalas efter
gällande prislista. Exempel på vad du kan lämna: Värmepannor, vattenpumpar, värmepumpar, varmvattenberedare, osorterat bygg- och grovavfall, stubbar m.m.
Atleverkets avfallsanläggning har öppet måndag –fredag
kl. 7.00 –16.00.
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Här hittar du kommunens
återvinningscentraler
På återvinningscentralerna kan du lämna det mesta, se Sopguiden
på sidorna 6–7. Du kan inte slänga avfall nedpackat i säckar,
allt ska sorteras och läggas i sin speciella container/behållare.
Fråga gärna personalen på plats om du är osäker. Det kostar inget
för hushållen att lämna avfall på återvinningscentralerna.

Här finns återvinningscentralerna:
1

Återvinningscentralen Atleverket
Måndag, onsdag, torsdag och fredag 7.00–16.00
Tisdag
7.00–19.00
Lördag
9.00–15.00
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Återvinningscentralen Mellringe
Måndag och fredag
7.00–16.00
Tisdag, onsdag och torsdag
12.00–19.00
Lördag
9.00–15.00

2

Återvinningscentralen Glanshammar
Torsdag
12.00–19.00
Andra lördagen varje månad
9.00–15.00

5

Återvinningscentralen Odensbacken
Onsdag
12.00–19.00
Första lördagen varje månad
9.00–15.00

3

Återvinningscentralen Hovsta
Tisdagar
Tredje lördagen varje månad

Ytterligare två återvinningscentraler är planerade i
kommunen, men det är ännu inte klart när byggstart
sker. Under 2007 kommer försök med en mobil
återvinningscentral att göras i Tysslingeområdet.

12.00–19.00
9.00–15.00

För öppettider kring storhelger, ring Kundtjänst Samhällsbyggnad på telefon 019-21 21 00
eller gå in på www.orebro.se/avfall
Förändringar av öppettider under året annonseras i dagspressen.
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Lämna på återvinningscentralerna,
ta hjälp av Sopguiden!
Sortera rätt och lämna iväg – och vad händer sedan? I Sopguiden
får du bra sorteringstips men också veta litet mer om vad som händer med
det du lämnar. Mycket av det vi slänger går faktiskt att ta vara på!
Det kostar inget att lämna avfall på återvinningscentralerna.
Sortera det du vill bli av med i containrar/behållare som är skyltade enligt
uppdelningen på de här sidorna. Säckar och påsar ska också tömmas och
innehållet läggas i rätt container. Fråga gärna personalen om du är osäker!

1
Farligt avfall
Exempel:
• Oljerester, oljeﬁlter, smörjfett
• Lösningsmedel som t.ex. tändvätska, bensin, aceton, lacknafta,
thinner
• Vattenblandade lösningsmedel
som t.ex. rengöringsmedel, fotokemikalier, glykol
• Färg-, lim- och lackrester samt
impregneringsmedel
• Bekämpningsmedel som t.ex.
råttgift, insekts- och växtdödare
• Syror som t.ex. svavelsyra, saltsyra
• Baser som t.ex. kaustiksoda,
propplösare
• Spillolja från egen bil eller
trädgårdsmaskiner
• Sprayburkar med rester i
OBS! Förpacka avfallet väl. Maxvikt
per förpackning, 15 kg.
Vad händer sedan?
Färg, lim, lack och lösningsmedel
används som bränsle vid tillverkning
av cement. Bekämpningsmedel,
vattenblandade lösningsmedel och
sprayﬂaskor förbränns i Sakabs panna
för farligt avfall. Syror och baser
deponeras.

2
Elektronikavfall
Exempel:
• Med mindre el- och elektronikavfall
menas t.ex. hårtork, mobiltelefon,
brödrost, kaffebryggare, armaturer,
borrmaskin, skruvdragare, slipmaskin, kamera, klocka, batteridrivna eller elektriska spel och
leksaker, glödlampor, lysrör,
batterier och lågenergilampor.
• Med större el- och elektronikavfall
menas t.ex. TV, radio, video, DVD,
mikrovågsugn, dator, skrivare m.m.
Vissa produkter kan inte lämnas på
återvinningscentralen (se Avgiftsbelagd elektronik i gröna spalten på
nästa sida).
• Kablar
Vad händer sedan?
Delar som innehåller farliga ämnen
plockas bort och skickas till behandling. Alla metaller återvinns. Plast och
trä förbränns och energin används till
uppvärmning.
3
Trä,
ej impregnerat
Exempel:
Brädor, spånskivor, masonit, tretex,
sågspån och möbler som enbart är
gjorda i trä.
Vad händer sedan?
Allt trä som lämnas ﬂisas upp och
körs iväg till förbränning. Energin
används för uppvärmning.
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4
Stoppade möbler,
resårmadrasser
Exempel:
Resårmadrasser, soffor och fåtöljer
med resårfjädrar.
Vad händer sedan?
Körs till Sakab där avfallet krossas
och separeras. Metaller återvinns och
resten förbränns. Energin används i
fjärrvärmenäten i Örebro, Kumla och
Hallsberg.
5
Kartong och well
Exempel:
Större kartong- och wellförpackningar som viks ihop.
Vad händer sedan?
Går tillbaka till pappersbruken som
tillverkar ny kartong och well.
6
Metallskrot
Exempel:
Cyklar, badkar, diskbänkar,
vattenradiatorer, rör, föremål av
metall, mindre mängder bilskrot,
trädgårdsmaskiner som är tömda
på olja och bensin.
Vad händer sedan?
Alla metallsorter sorteras för sig,
smälts och används för att göra nya
produkter.

7
Övrigt sorterat
avfall, brännbart
Exempel:
Föremål av hårdplast, textilier, kläder,
böcker, läder, skumgummi, tapeter,
mindre stubbar.
Vad händer sedan?
Transporteras till Sakab där det förbränns. Energin används i fjärrvärmenäten i Örebro, Kumla och Hallsberg.
8
Gips, mineralull
och planglas
Exempel:
Gips, isolering av mineralull, planglas,
speglar.
Vad händer sedan?
Deponeras på Atleverket.
9
Jord
Sorteras i separat container på
Atleverket och Mellringe.
Vad händer sedan?
Används för vägbyggen och för
att täcka avfallsdeponin.
10
Tegel, grus,
porslin och jord
Exempel:
Tegel, kakel, klinkers, keramik, jord,
porslin, sand, grus, sten, papperssäckar med rester av cement och
murbruk, handfat, toalettstolar.
Vad händer sedan?
Används för vägbyggen och för
att täcka avfallsdeponin.
11
Löv och gräs
Exempel:
Löv, gräs, mossa och växtrester som är
fria från jord.
Vad händer sedan?
Komposteras på Atleverket tillsammans med hushållens kompostavfall
och blir till näringsrik jord.

12
Impregnerat trä
Exempel:
Slipers, trätrall.
Vad händer sedan?
Flisas och förbränns i Sakabs panna
för farligt avfall.
13
Kylar och frysar
Exempel:
Kylskåp, frysskåp, frysbox.
Vad händer sedan?
I äldre skåp tar man vara på freoner
och sönderdelar sedan skåpen. Freonerna förbränns i Sakabs panna för
farligt avfall. Alla metaller i skåpen
återvinns (sorteras, smälts ner och
används till nya produkter).
14
Tvättmaskiner,
spisar m.m.
Exempel:
Tvättmaskin, spis, diskmaskin,
torktumlare.
Vad händer sedan?
Demonteras. Delar som innehåller
farliga ämnen plockas bort och
skickas iväg till behandling. Alla
metaller återvinns.
15
Grenar och kvistar
Exempel:
Träd, kvistar och grenar som är fria
från jord.
Vad händer sedan?
På Atleverket ﬂisas avfallet och en
del komposteras tillsammans med
hushållens kompostavfall (blir till
ny jord). Resten skickas till förbränning och energin används för
uppvärmning.

16
Asbest,
enstaka föremål
Exempel:
Enstaka skivor eller plattor från
t.ex. tak eller väggar.
Vad händer sedan?
Deponeras på Atleverket.
På återvinningscentralerna
kan du också lämna:
Bilbatterier. På Atleverket och
Mellringe ﬁnns även återvinningsstationer där du kan lämna förpackningar och tidningar.

Det här kan du inte lämna
på återvinningscentralerna!
Läkemedel:
Kasserade läkemedel, även plåsterläkemedel och inhalatorer, lämnas
till Apoteket. Samla kanyler i en
Safe Clip-behållare som både
hämtas och lämnas på Apoteket.
Bilar eller större mängder
bildelar:
Lämnas till auktoriserad bilskrot.
Brandsläckare:
Lämna till något av företagen på
Gula sidorna, se Brandredskap.
Däck och däck på fälg:
Lämnas till gummiverkstäder,
kan också lämnas till Atleverkets
avfallsavläggning mot avgift.
Gasoltuber:
Lämnas till återförsäljaren.
Sprängämnen, ammunition,
nödraketer, fyrverkerier:
Lämnas till Polisen.
Avgiftsbelagd elektronik:
Lämnas till Atleverkets
avfallsanläggning mot avgift.
Värmepannor, vattenpumpar,
värmepumpar, varmvattenberedare m.m.
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Hämtning av farligt avfall
och el- och elektronikavfall
Hämtning vid villor och fritidshus:
Vi hämtar farligt avfall och el- och elektronikavfall från villor och fritidshus enligt
schemat här nedanför. Ring i förväg och beställ hämtning hos Kundtjänst Samhällsbyggnad på telefon 019-21 21 00. Ställ ut det som ska hämtas före kl. 6.00.
Utan
nad
kost

Farligt avfall (se Sopguiden på sidan 6) läggs i den röda miljöboxen. Förpacka
avfallet väl så att det inte läcker eller går sönder. Ställ inte ut avfallet förrän den dag
det ska hämtas (tänk på säkerheten). Hämtning av farligt avfall kostar inget.

Utan
nad
kost

Mindre el- och elektronikavfall packas t.ex. i plastpåse som du märker med
”El- och elektronikavfall”. Du kan lämna saker som mobiltelefon, brödrost, hårtork,
rakapparat m.m. (läs mer i Sopguiden på sidan 6). Hämtningen kostar inget.

mot
ft
avgi

Större el- och elektronikavfall/vitvaror hämtas mot avgift. Vi hämtar t.ex. saker
som TV, radio, video, DVD, kyl, frys, diskmaskin, tvättmaskin, spis (läs mer i
Sopguiden på sidorna 6–7). Vi hämtar maximalt fem saker varje gång. Kostnad för
den första är 200 kronor, därefter kostar varje sak 100 kronor.

Boka hos Kundtjänst Samhällsbyggnad, 019-21 21 00, senast en vecka i förväg. Vi hämtar enligt följande:
Måndagar

Tisdagar

Onsdagar

Område 1:

Område 5:

Område 9:

Villahushåll v. 4, 14, 24, 34, 44
Fritidshus v. 24, 34
Område 2:

Villahushåll v. 5, 15, 25, 35, 45
Fritidshus v. 25, 35
Område 3:

Villahushåll v. 6, 16, 26, 36, 46
Fritidshus v. 26, 36
Område 4:

Villahushåll v. 7, 17, 27, 37, 47
Fritidshus v. 27, 37
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Villahushåll v. 4, 14, 24, 34, 44
Fritidshus v. 24, 34
Område 6:

Villahushåll v. 5, 15, 25, 35, 45
Fritidshus v. 25, 35
Område 7:

Villahushåll v. 6, 16, 26, 36, 46
Fritidshus v. 26, 36
Område 8:

Villahushåll v. 7, 17, 27, 37, 47
Fritidshus v. 27, 37

Villahushåll v. 4, 14, 24, 34, 44
Fritidshus v. 24, 34
Område 10:

Villahushåll v. 5, 15, 25, 35, 45
Fritidshus v. 25, 35
Område 11:

Villahushåll v. 6, 16, 26, 36, 46
Fritidshus v. 26, 36
Område 12:

Villahushåll v. 7, 17, 27, 37, 47
Fritidshus v. 27, 37

mot
ft
avgi

Hämtning hos dig som bor i lägenhet:
Större el- och elektronikavfall/vitvaror hämtas mot avgift enligt schemat nedan. Ring och beställ
hämtning hos Kundtjänst Samhällsbyggnad, telefon 019-21 21 00. Vi hämtar saker som TV, radio,
video, DVD, kyl, frys, diskmaskin, tvättmaskin, spis (se Sopguiden på sidorna 6–7). Vi hämtar maximalt fem saker varje gång. Kostnad för den första är 200 kronor, därefter kostar varje sak 100 kronor.
Farligt avfall/mindre el- och elektronik: Tala med din fastighetsägare om du kan lämna där du bor.

Boka hos Kundtjänst Samhällsbyggnad, 019-21 21 00, senast en vecka i förväg. Vi hämtar enligt följande:
Måndagar

Tisdagar

Onsdagar

Område 1: v. 4, 14, 24, 34, 44

Område 5: v. 4, 14, 24, 34, 44

Område 9: v. 4, 14, 24, 34, 44

Område 2: v. 5, 15, 25, 35, 45

Område 6: v. 5, 15, 25, 35, 45

Område 10: v. 5, 15, 25, 35, 45

Område 3: v. 6, 16, 26, 36, 46

Område 7: v. 6, 16, 26, 36, 46

Område 11: v. 6, 16, 26, 36, 46

Område 4: v. 7, 17, 27, 37, 47

Område 8: v. 7, 17, 27, 37, 47

Område 12: v. 7, 17, 27, 37, 47
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Karta med sökfunktion
ﬁnns på www.orebro.se
Leta upp och klicka på
rubriken Kartor (till
höger på startsidan).
Välj hämtning av farligt
avfall i rullistan.
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Vi hämtar grovavfall hos alla hushåll
Ring och beställ!
mot
ft
avgi

Om du inte vill eller kan lämna grovavfall själv till
återvinningscentralerna, kan du beställa hämtning mot
avgift. Du beställer tjänsten genom Kundtjänst Samhällsbyggnad på 019-21 21 00, sedan hämtar vi inom fem
arbetsdagar.
 Om du bor i villa kan vi hämta avfallet på garageuppfarten eller annan överenskommen plats där vi
kommer intill med sopbilen.
 Om du bor i lägenhet vill vi gärna att du är på plats
och visar vad vi ska hämta och var det ﬁnns.
Vi hämtar bara stora och skrymmande föremål som
möbler, barnvagnar, stora leksaker, cyklar, badkar,
diskbänksplåtar, skottkärror, hammockar osv.
Pris för hämtning av grovavfall:
Minimiavgift är 500 kronor vilket ger dig möjlighet att
lämna upp till 3 kubikmeter grovavfall. Därefter kostar
varje extra kubikmeter 100 kronor.
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Värt att veta om abonnemangen
och avfallshanteringen
Lite siffror kring avfallshanteringen
Återvinningscentralerna
I kommunen ﬁnns idag fem återvinningscentraler. Under
år 2005, då antalet återvinningscentraler var fyra stycken,
tog vi emot 7 500 ton grovavfall varav ca 107 ton farligt
avfall. Under samma år ﬁck vi in ca 13 ton farligt avfall
vid den schemalagda insamlingen där vi hämtar med bil.
Återvinningsstationerna
I Örebro kommun ﬁnns ett 50-tal återvinningsstationer
där du lämnar förpackningar och tidningar. I genomsnitt lämnar varje invånare under ett år ca 14 kg glas, ca
2,5 kg hårdplast, ca 4,5 kg metall (konservburkar m.m.),
ca 49 kg tidningar och ca 55 kg wellpapp och kartong.
Totalt återvinns i Sverige drygt 760 000 ton förpackningar och 483 000 ton tidningar om året. Allt tas om
hand och används på nytt.
Hushållen
Cirka två tredjedelar av alla hushåll (oavsett boendeform)
sorterar ut komposterbart avfall som kommunen sedan
hämtar. En tredjedel av alla villahushåll har valt att
kompostera matavfall m.m. själva. Det komposterbara
avfallet som vi hämtar (under 2005 var den siffran 5 400
ton) tas om hand och blir till näringsrik jord. Under år
2006 såldes 6 000 kubikmeter jord i lösvikt och 1 000
50-literssäckar med jord från Atleverket.
Under 2005 samlade vi in 24 800 ton restavfall från
hushållen i Örebro kommun.

Abonnemangsavgifter
Avgiften för avfallet används bl.a. för att ﬁnansiera insamling och behandling av farligt avfall, till återvinningscentraler samt till miljöinsatser på Atleverket och gamla
deponier (soptippar).
Om du bor i lägenhet är det din hyresvärd som väljer
abonnemang för fastigheten.
Du som bor i villa eller fritidshus kan välja mellan tre
olika abonnemang, där det första är billigast och det tredje
är dyrast:
A. Abonnemang hemkompostering
Abonnemanget är ett alternativ för dig som själv vill ta
hand om ditt komposterbara avfall. Från komposten får
du ett utmärkt jordförbättringsmedel till trädgården.
Du köper själv kompostbehållaren. Restavfallet, dvs. det
avfall som inte är komposterbart, lägger du i den gröna
soptunnan som hämtas av oss.
B. Abonnemang hämtning av komposterbart avfall
Abonnemanget innebär att du sorterar ut komposterbart
avfall som vi sedan hämtar och kör till komposteringsanläggningen på Atleverket. I abonnemanget ingår två
tunnor, en 130-liters brun tunna för kompostpåsarna
och en grön soptunna för restavfall.
C. Abonnemang hämtning av osorterat avfall
Abonnemanget innebär att du inte sorterar ut komposterbart avfall, utan att du lägger allt avfall i en grön soptunna. Utan sortering kan avfallet inte återvinnas, vilket
innebär att det här alternativet ger stor belastning på
miljön. Därför är det här abonnemanget dyrast.

Aktuella priser för abonnemangen finns på
www.orebro.se/avfall
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Örebro kommun, Tekniska förvaltningen
Box 33300, 701 35 Örebro

Sortera mera, var med i Sveriges
största miljörörelse du också!
Att sortera hushållets avfall är inte så komplicerat, och tar faktiskt bara några minuter
varje dag. Mycket av det vi sorterar kan återanvändas, återvinnas eller förbrännas och
ge energi i utbyte. I absolut sista hand deponeras avfallet, dvs. läggs på en soptipp.
I den här broschyren hittar du massor av tips om avfallshanteringen, vad du kan göra själv,
var du kan bli av med olika saker – och vad som händer med det du slänger. Här ﬁnns också
information om hur vi på kommunen gör för att ta hand om olika typer av avfall.
Tack för det goda jobb du redan lägger ner – och med förhoppning om att ännu ﬂer
ska hjälpa till. Ju ﬂer vi blir, desto mindre slitage på den här jorden som vi alla delar.

Frågor?
Du är alltid välkommen att kontakta Kundtjänst Samhällsbyggnad
på telefon 019-21 21 00 eller via e-post: 212100@orebro.se
OBS! Eventuella förändringar av öppettider under året
annonseras i dagspressen. Kundtjänst Samhällsbyggnad
har alltid tillgång till de senaste uppgifterna, likaså uppdateras
alltid kommunens hemsida.

Tekniska förvaltningen, Box 33300, 701 35 Örebro
Kundtjänst Samhällsbyggnad: Telefon 019-21 21 00
E-post: 212100@orebro.se
www.orebro.se/avfall
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