
 

 

 

 
Information om sommarhämtning av hushållsavfall 
och latrin år 2021 
    
Årets sommarhämtning av hushållsavfall och latrin startar för Er med udda hämtningsvecka under v 
19 och för Er med jämn hämtningsvecka under v 20. 
Avfallskärlet och ev. latrinkärl skall på hämtningsdagen stå på det ställe där sopbilen stannar. 
 
Tömningsintervall 
Udda veckor 11 hämtningar/år följande veckor: 19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39. 
Jämna veckor 11 hämtningar/år följande veckor: 20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40 
Udda veckor 6 hämtningar/år följande veckor: 19,23,27,31,35,39 
Udda veckor 2 hämtningar/år följande veckor: 29, 39 
 
Om du glömt bort vilken dag som ditt kärl töms, gå in på www.boxholmsteknik.se , klicka vidare till 
avfall & återvinning och under fliken avfallshantering för hushåll så väljer du rubriken avfallshämtning 
– veckodagar. 
 
Ändrade hämtningsdagar p.g.a. helg. 
v.19 Kristi himmelfärdsdag  
Torsdag 13 maj flyttas till onsdag 12 maj.  
 
v.25 Midsommarafton 
Fredag 25 juni flyttas till torsdag 24 juni.  
 
Avfallet skall vara väl emballerat för att undvika luktproblem och kärlet skall rengöras av dig som 
fastighetsägare minst 1 gång/år. Avfall får inte slängas löst i behållaren utan ska slängas i påse, glöm 
ej att knyta ihop påsarna. Eventuell aska från grillen måste emballeras då det vid tömning av 
behållaren dammar (arbetsmiljöproblem för sopåkaren). 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.  
 
Information om Latrinhämtning 2021 
Kärl finns att köpa på nedanstående plats. Vid hämtning ska kärlet vara märkt med etiketten "AB 
Boxholmshus" och stå väl synlig vid tomtgränsen eller där du har din hämtningsplats för 
hushållsavfallet. Kärl som saknar etikett hämtas inte. 
Använd inte latrinkärlet som soptunna, släng ej plastpåsar i kärlet då detta medför stora problem i 
behandlingssteget.  

Vid eventuella frågor ring Boxholmstekniks kundservice 0142-896 94   

Här kan du köpa latrinkärl och kuponger  
Boxholms Byggvaror 
Tel. 0142 - 51075 
För upplysning om öppettider, ring försäljningsstället 

http://www.boxholmsteknik.se/

