Hämtningsschema 2019
Information till renhållningsabonnenter i Kalix kommun
Fr.o.m. 2002 vägs brännbart och komposterbart avfall.
Du betalar endast för det avfall som töms i bilen,
eftersom kärlen vägs både före och efter tömningen.

Brännbart avfall:
Förpackas i plastkasse eller liknande och läggs i det gröna kärlet.

Komposterbart:

Hämtning var 14:e dag gäller för brännbart och
komposterbart avfall.

Förpackas i den kompostpåse som utdelats och läggs i det bruna kärlet.

Har du frågor som rör avfallshanteringen är du välkommen att
ringa till kommunen tel. 0923-65 000.
Helgdagar År 2018
Ordinarie hämtning måndag 24/12

ställs ut

onsdag 19/12

Ordinarie hämtning tisdag 25/12

ställs ut

onsdag 26/12

Ordinarie hämtning onsdag 26/12

ställs ut

onsdag 26/12

Ordinarie hämtning måndag 31/12

ställs ut

tisdag 1/1 -19

OBS! Sätt ut kärlen kvällen före avhämtningsdagen.
Kärlen ska placeras cirka en meter från trottoarkanten eller vägkanten och med ca 40-50 cm mellanrum.
Placera kärlen på anvisad plats. Ställ aldrig kärlen uppe på plogkanten, ej högre än trottoarkanten.
Kärlen ska ställas med lock-öppningen mot gatan och locket ska vara helt stängt vid tömningstillfället.

Paketering av sopor:
Ska ske för att inte soporna ska blåsa ur lastningsfickan vid tömning av kärlen. Knyt igen påsen ordentligt!

Tips för att undvika fastfrysning av sopor i det bruna avfallskärlet:
Lägg en tidning i botten, rör på påsarna som redan finns i avfallskärlet när du lägger dit nya påsar. Om du har möjlighet, låt påsarna frysa till
lite grand innan du lägger dem i kärlet.

Grov- och restavfall:

Helgdagar År 2019

Hämtas under veckorna 3-4, 16-17, 27-28, 40-41. Avfallet ska vara utsorterat brännbart och icke brännbart enligt källsorteringsguiden. Ställ
ut det vid infarten till fastigheten på söndag kväll före den veckan ordinarie hämtning sker. Vid varje hämtningstillfälle får fyra kollin med
max vikt 25 kg per kolli lämnas. Avfallet märks med grovavfall eller restavfall. Om tyngre/större grovavfall lämnas ska BDX, telefon: 0923668 00 meddelas senast veckan före avhämtningsveckan. OBS! Trädgårdsavfall räknas inte som grovavfall!

Ordinarie hämtning tisdag 1/1

ställs ut

tisdag 1/1

Ordinarie hämtning fredag 19/4

ställs ut

måndag 15/4

Ordinarie hämtning måndag 22/4

ställs ut

måndag 22/4

Kyl och frys:

Ordinarie hämtning onsdag 1/5

ställs ut

onsdag 1/5

Ordinarie hämtning torsdag 30/5

ställs ut

måndag 27/5

Kyl och frys hämtas under samma veckor som grovavfallet. Behov av hämtning ska meddelas till BDX, telefon: 0923-668 00 senast veckan
före avhämtningsvecka. OBS! Hämtning gäller endast kyl och frys. Hemelektronik (TV, datorer, tvättmaskiner, spisar, etc.) hämtas efter
beställning hos BDX och mot betalning.

Ordinarie hämtning torsdag 6/6

ställs ut

måndag 3/6

Ordinarie hämtning fredag 21/6

ställs ut

måndag 17/6

OBS! Låt kärlen stå kvar tills de tömts. Tömning av kärlen sker senast 3 dagar efter
utställningsdagen. Observera att ordinarie tömning av kärlen kan ske annan tid på dygnet
än vad som normalt sker.

Öppettider vid Kalix avfallsanläggning ÅVC (soptippen):
Perioden 1/11−31/3
Perioden 1/4−31/10
Lunchstängt varje dag
Måndag kl. 07.00−20.00
Måndag och torsdag kl. 07.00−20.00
Kl. 10.30−11.00
Tisdag-fredag kl. 07.00−15.00
Tisdag, onsdag, fredag kl. 07.00−15.00
Dag före röd dag eller helgdag är avfallsanläggning öppen till kl 13.00. Gäller följande dagar 2019: 18/4, 30/4, 29/5, 5/6, 1/11

Lathund för källsortering av avfall
Avfallsslag (exempel)

Kommunen hämtar

Brännbart (smutsigt papper och plast)

Var 14:e dag med tvåfacksbil från det gröna kärlet för transport till
energiutvinning i Boden

Komposterbart (matrester)

Var 14:e dag med tvåfacksbil från det bruna kärlet
för transport till kompostering i Luleå
Var tredje månad, 4 kollin om 25 kg vardera vid större grovavfall kontakta
BDX senast 1 vecka före
OBS! Avfallet skall vara väl förpackat och märkt enligt anvisning ovan.
Läggs i behållare som tillhandahålls av Hälsocentralen

Grovavfall (byggavfall, möbler)
Restavfall (porslin, husgeråd) även
stickande, skärande
Riskavfall (sprutspetsar, kanyler och dyl.)
Gamla mediciner
Cytostatika eller cytotoxiska läkemedel
Kyl och frys
Var tredje månad i samband med grovavfallet
Farligt avfall (spillolja, kemikalier)
Tidningar och förpackningar
(av papper, glas, plast och metall som är
rena och torra)
Elektriskt och elektroniskt avfall EEA
(hemelektronik, även glödlampor)
Däck från bilar
Däck från cyklar
Var 14:e dag som brännbart avfall
Bilar
I övrigt se Kalix kommuns källsorteringsguide. Ni kan även hitta källsorteringsguiden på kommunens hemsida www.kalix.se

Udda vecka (1, 3, 5, 7 osv.)

Dag

Jämn vecka (2, 4, 6, 8 osv.)

Töre, Ökvattnet, Sören, Siknäs

Måndag

Rolfs, Innanbäcken, Holmträsk, Bjumisträsk,
Kvarnudden, Björkfors, Hällfors, Stormyrsten,
Granån, Moån, Mansheden, Korpikå, Hömyrfors,
Sänkmyran, Kälsjärv, Storsien, Orrträsk, Klinten,
Myrbergsträsk, Vitvattnet, Grubbnäs udden,
Bodträsk, Lomben, Lilla Lappträsk, Sockenträsk,
Storträsk
Långfors, Grundfors, Tjäruträsk, Västanfors, TöreBjumisträsk, Törböle, Långviken, Kosjärv, Långsel,
Holmsel, Småsel, Veniksel, Näsbyn (se karta)
extra tömning hyreshus i Töre och Gammelgården

Stora Lappträsk, Övermorjärv,
Västanäs, Lilla Edet, Ytterträsk,
Räktfors, Granträsk, Ö. Flakaträsk,
Trångån, Orränget, Mjölafors, Kälvfors,
Grannäs, Gammelgården, Morjärv,
Gungsträskvägen, Forsbyn, Kamlunge,
Marieberg, Sklörbacken, V.Flakaträsk,
Forsbybod arna, extra tömning hyreshus
i Näsbyn
Vallen, Sandviken, Grytnäs, Nyborg,
Ytterbyn
Djuptjärn, mellandelen 1 Kalix
(se karta)
extra tömning hyreshus mellandelen 2
Kalix (se karta)
Rian, Börjelsbyn, Bondersbyn,
Småkvarn, Månsbyns, Stråkanäs,
Pålänge, Ryssbält, Storön, Östanfjärden.

Tisdag

Onsdag
Torsdag

Fredag

Hushållen transporterar själva

Viktiga meddelanden:
Hushållen lämnar gratis
Hushållen lämnar gratis sitt grovavfall, hemelektronik och
farligt avfall vid sorteringsrampen/återvinningscentralen
på Kalix avfallsanläggning (soptippen).

Till Kalix avfallsanläggning (ÅVC)
Till Hälsocentral
Till Apoteket
Till Apoteket
Till Kalix avfallsanläggning (ÅVC)
Till Kalix avfallsanläggning (ÅVC)
Återvinningsstationerna i kommun (ÅVS)
Till Kalix avfallsanläggning (ÅVC
Till återförsäljare
Till Kalix avfallsanläggning (ÅVC)
Till auktoriserat bilskrotningsföretag

Matavfall/komposterbart
Allt matavfall skall läggas i påsen för komposterbart avfall
(biobag), som kommunen delar ut. Behövs det extra påsar
till hushållen finns att hämta vid Töre servicecenter
(OKQ8), kommunförrådet i Kalix samt hos BDX. För boende
i lägenhet tillhandahålls kompostpåsar av hyresvärden. Det
är viktigt att matavfallet läggs i de utdelade avfallspåsarna
för att behandlingen av matavfallet skall kunna ske på ett
problemfritt sätt. Under 2019 delas påsar ut för ett år
framåt.

Felsorterat avfall och överfyllda kärl
Felsorterat avfall och/eller överfyllda kärl debiteras med
extra kostnad. Kontroller utförs.

Båtskärsnäs, Sandviken, Lappbäcken, Lantjärv,
Sangis, Vånafjärden
Kalix Stenbäcken (se karta) mellandelen 2
Kalix (se karta) extra tömning hyreshus
mellandelen 1 Kalix (se karta) och
Kamomillstigen
Karlsborg, Bredviken, Risön, Dalsätervägen

OBS! Bägge kärlen töms samtidigt.

Spara hämtningsschemat!

