
 

 
 

Ändrade dagar för sophämtning i samband med 
helgdagar år 2020 
 
v.15 Påsk 
Fredag 10 april (Långfredag) flyttas till torsdag 9 april.  
 
v.16 Annandag påsk 
Måndag 13 april flyttas till tisdag 14 april.  
 
v.18 Första maj 
Fredag 1 maj flyttas till torsdag 30 april.  
 
v.21 Kristi himmelfärdsdag  
Torsdag 21 maj flyttas till onsdag 20 maj.  
 
v.25 Midsommarafton 
Fredag 19 juni flyttas till torsdag 18 juni.  
 
v.52 Julhelg 
Onsdag 23 december flyttas till tisdag 22 december.  
Torsdag 24 december flyttas till onsdag 23 december.  
Fredag 25 december flyttas till onsdag 23 december.  
 
v.53/v.1 Nyårshelg 2020-2021 
Onsdag 30 december flyttas till tisdag 29 december.  
Torsdag 31 december flyttas till onsdag 30 december.  
Fredag 1 januari 2021 flyttas till onsdag 30 december.  
 
v.2 Trettondagen 2021 
Onsdag 6 januari 2021 flyttas till tisdag 5 januari 2021.  
 
Övrigt 

 I och med att år 2020 har 53 veckor så kommer detta innebära att; 
o Tätort har tömning v52 och v53. Sedan följt av jämn vecka 2021 (v2, v4 …) 
o Landsbygd har tömning v51. Sedan följt av ojämn vecka 2021 (v1, v3...) 

Abonnenter på landsbygd kommer under v51 att få sopsäck på sitt kärl för att använda då 
det blir fler dagar mellan tömningarna i samband med årsskiftet 2020/2021. 

 
Avfallet skall vara väl emballerat för att undvika luktproblem och kärlet skall rengöras minst 1 
gång/år. Löst avfall skall inte slängas i behållaren. Eventuella askor från grillen måste emballeras då 
det vid tömning av behållaren dammar (arbetsmiljöproblem för sopåkaren). Glöm ej att knyta ihop 
påsarna. Producentmaterial i form av förpackningar, papper, glas, plast samt metall skall lämnas på 
återvinningsstationer. Din gröna påse för matavfall kan du hämta på Boxholms ÅVC eller så kan du 
knyta fast en grön påse på draghandtaget så lämnar vi nya till dig.  
 



 
 
 

 Kom ihåg att ställa ut sopkärlet i god tid, helst kvällen innan då sopbilen kommer att komma 
på andra tider på grund av ändringarna i turlistan.  
 

OBS! 
Hämtningsväg för biltransport av avfall skall vara minst 3,5 meter bred och ha en fri höjd av 4 meter 
med avseende på vegetationshinder, vändplats ska finnas så att backning undviks.  
 
Vintertid ska vägen vara snöröjd och halkbekämpad. Snövallar får inte inkräkta på vägbredden. 
Skotta rent framför sopkärlet, glöm inte locket. Halkbekämpa vid behov. 

Tänk på renhållningsarbetarnas arbetsmiljö knyt dubbelknut både på din gröna påse samt övriga 
påsar som du slänger i sopkärlet. 

 
Besök vår hemsida www.boxholmshus.se under fliken Boxholmsteknik för ytterligare info om 
avfallshanteringen i Boxholm. 

 

http://www.boxholmshus.se/

