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Sophämtning på landsbygden 2023 
 
Här presenteras hämtningsdagarna för hushållsavfall på landsbygden. Kommunens landsbygd är 
uppdelad i 13 olika hämtningsområden. Se efter på kartan var just din fastighet hör hemma. 
 
Under 2023 kommer vi att byta insamlingssystem, ett nytt tvådelat kärl kommer att levereras 
under våren. Matavfallsinsamling blir obligatorisk vilket innebär att rest och matavfall ska 
separeras i varsitt fack i kärlet.  
Från det datum du får ditt nya kärl skall matavfall sorteras ut i papperspåse istället för grön 
plastpåse (information finns på vår hemsida och ett informationsblad kommer finnas i det nya 
sopkärlet). Från den 1/3 2023 förändras även hämtningsfrekvensen för landsbygdskunder från 
16 hämtningar/år till 26 hämtningar/år. 
 
Hämtning varannan vecka gäller för alla en- och tvåbostadshus i kommunen. Uppdaterad 
information om er nya hämtningsdag kommer att finnas på Mina sidor efter den 28/2 2023.  
Ni kan även anmäla er till SMS-avisering dagen innan tömning av ert kärl.   
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

41 2/1 25/1 13/2              

42 3/1 26/1 14/2              

43 4/1 27/1 15/2              

44 5/1 30/1 16/2              

45 9/1 31/1 17/2               

46 10/1 1/2 20/2              

47 11/1 2/2 21/2              

48 12/1 3/2 22/2               

49 13/1 6/2 23/2              

50 19/1 7/2 24/2              

51 20/1 8/2  27/2              

52 23/1 9/2 28/2               

53 24/1 10/2 28/2              

 Område    Hämtningsdagar  
 

http://www.nav.se/
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Vi förbehåller oss rätten att förskjuta eller ändra 
hämtningsdagen. Det kan gälla vid bilhaveri, sjukdom 
eller av annan orsak som vi inte kan råda över. 
 
Kärl för hushållsavfall ska vara framställt vid 
tomtgränsen eller annan plats som vi har kommit 
överens om senast kl 06:00 på hämtningsdagen. 
     
Har du frågor eller synpunkter angående hämtningen? 
Kontakta kundservice så ring 0380-51 70 00. 
 
 SMS-påminnelse  

 
Registrera på vår hemsida. Kvällen innan hämtning 
får du en påminnelse i din mobil om att ställa fram 

kärlet för hushållsavfall.  
Läs mer på www.nav.se 

http://www.nav.se/
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Grovsopor, farligt avfall och förpackningar 
 

• Trädgårdsavfall 
• Möbler 
• Sten, grus eller jord 
• Keramik, porslin, glas eller isoleringsmaterial (glasull) 
• Metallföremål 
• Elektronik, och batterier 
• Farligt avfall – oljor, färg, lösningsmedel, kemikalier, bekämpningsmedel, lysrör, glödlampor  

(ska lämnas i miljöstationen på Boda Avfallsanläggning, läs mer på www.nav.se). 
 
Privatpersoner lämnar grovsopor och farligt avfall kostnadsfritt på Boda Avfallsanläggning. 
 

 
Du gör med en bra sortering hemma en stor miljöinsats om du lämnar 
förpackningar och tidningar till en återvinningsstation. Pappersfiber i 
kartonger och tidningar kan återvinnas upp till sju gånger. 
Plastförpackningar blir nya plastartiklar. Glas och metall kan återvinnas 
oändligt till nya produkter. Det är en stor energibesparing att återvinna 
material istället för att ny utvinna från jordens resurser. 
Med rätt sortering gör du en klimatsmart insats för miljön! 
 
 

Öppettider på Boda Avfallsanläggning 
Vill du veta när vi har öppet på Boda? Undrar du hur något ska sorteras? 
Läs mer på vår hemsida www.nav.se eller kontakta Kundservice, 0380-51 70 00. 
 
 
 

 
Att avfall hamnar där det ska och att vi tillsammans i så stor utsträckning som möjligt minimerar, 
sorterar och återvinner avfall rätt tycker vi är viktigt.  Behöver du mer information? 
Läs gärna mer på vår hemsida, www.nav.se, eller kontakta Kundservice, 0380-51 70 00. 
 

  Detta tar vi inte med bland hushållsavfallet  
 

  Förpackningar och tidningar till återvinningsstationerna 
 

  Miljöarbetet är viktigt – Kontakta oss gärna! 
 

http://www.nav.se/
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