Nyheter 2015
Kommunfullmäktige i SRVs fem ägarkommuner har
fattat beslut om en ny avfallstaxa för 2015.
• Taxan höjs generellt med en procent. Utöver det sker
mindre förändringar i vissa tjänster som kan medföra
att den totala höjningen kan överstiga en procent.
• Från den 1 januari 2015 kommer SRV att debitera
dröjsmålsränta avseende för sent betalda fakturor.
Räntan påförs nästkommande faktura.

Under våren skickas alla fakturor ut till våra fritidshuskunder och
vårsäsongen kan det därför ibland vara svårt att komma fram på
telefon till vår kundservice. För att du ska slippa vänta i telefonkö
rekommenderar vi därför att du ställer dina fakturafrågor via hemsidan www.srvatervinning.se/faktura under den här perioden.

• ÅVC Dalarö stängdes den 31 januari 2015.
• Vi har utökat öppettiderna på våra återvinningscentraler fr o m 1 april 2015. Vi har nu öppet även
på måndagar (gäller ej Sorunda) samt förlängt öppettiden med en timme på lördagar och söndagar.

Du hittar oss även här

facebook.com/srvatervinning | twitter.com/srvatervinning

Du hittar våra taxor på www.srvatervinning.se/taxor

0200-26 46 00 | kundservice@srvatervinning.se
www.srvatervinning.se

Bra att veta 2015

Öppettider på ÅVC

När hämtas mina sopor?

SRV har återvinningscentraler (ÅVC) i
våra ägarkommuner Botkyrka, Haninge,
Huddinge, Nynäshamn och Salem.

På SRVs hemsida kan du se när hämtning
av sopor och latrin kommer att ske hos dig
genom att söka på din hämtningsadress.

Skyttbrink, Flemingsberg, Jordbro,
Fittja, Skogås, Salem och Nynäshamn:
Mån-tors: 13.00 - 19.00
Fre-sön: 09.00 - 16.00
Sorunda:
Lördag 09.00 - 16.00
Onsdag (v. 18-40) 13.00 - 19.00
Passerkort
Tänk på att du behöver ett passerkort för
att komma in på återvinningcentralerna.
Om du inte har något passerkort så kan du
beställa det på:
www.srvatervinning.se/passerkort

www.srvatervinning.se/taxor

Glömt ställa ut sopkärlet?
Om du glömt att ställa ut dina sopkärl kan
du ringa 0200-26 46 00 och beställa en
extra hämtning mot en avgift.

Tidsbestämt uppehåll
Du kan begära uppehåll i sophämtningen.
Det är miljökontoret i din hemkommun
som beviljar uppehållet i sophämtningen.
Obs! Sista anmälningsdag för 2015 har
passerat då anmälan ska vara miljökontoret
tillhanda senast 15 april varje år.

SRVs återvinningscentral på Dalarö lades
ner den 31 januari 2015. SRV erbjuder
hämtning av avfall med mobil ÅVC på
samma sätt som vi idag gör i skärgården.
Tid och plats hittar du på vår hemsida.

Närproducerad biogas
Hyr container

Vad ingår i taxan?

Behöver du hyra container? SRV hyr ut
containrar för trädgårdsavfall, byggavfall
eller grovsopor så du enkelt kan bli av med
avfall från till exempel en renovering eller
städdag.

För dig som har fritidshus i Botkyrka,
Haninge, Huddinge, Nynäshamn och
Salem singår följande.

www.srvatervinning.se/hyra-container

Köp vår storsäck
Köp SRVs storsäck på 1 kubikmeter för
osorterat avfall. En smidig lösning när du
rensar förrådet, trädgården eller bygger om.
Du fyller säcken och beställer hämtning.
Vi hämtar och sorterar för återvinning.
www.srvatervinning.se/storsack

Ägarbyte eller adressändring

2015 års turlista för mobil ÅVC i
skärgården ligger nu uppe på hemsidan.

I kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Salem är det
SRV som sköter sophämtningen. SRV
får inga adressändringar per automatik.
Anmäl därför att du ska köpa eller sälja en
fastighet på:

www.srvatervinning.se/mobilavc

www.srvatervinning.se/agarbyte

Mobil ÅVC i skärgården

Nu kan du enkelt räkna ut kostnaden för din sophämtning. I januari lanserar
vi taxekalkylatorn på vår hemsida och med hjälp av den kan du få fram vad din
kostnad blir beroende på avfallsabonnemang, hämtintervall och kärlstorlek.

www.srvatervinning.se/sophamtning

ÅVC Dalarö stängt

Det finns fortfarande åtta andra ÅVC:er,
varav Jordbro ligger närmast Dalarö. Se
öppettider ovan.

Räkna ut din årskostnad

• Hämtning av brännbart avfall tolv
gånger under sommaren.
• Tillgång till 8 återvinningscentraler
och miljöstationer för grovavfall och
farligt avfall.

• Markera slamanläggningens läge på
tomten. D u kan beställa vår markeringsvimpel gratis hos vår kundservice.
• Röj undan eventuella hinder för slang
och fordon. Flytta på bilar och båtar som
kan stå i vägen på tomten.

Illustration: Scandinavian Biogas

Ny SMS-tjänst!

• Fritidshus i skärgården har tillgång till
mobil ÅVC två gånger om året. Turlista
hittar du på vår hemsida.

SMS:a ordet ÅVC till 71305 så får du
avvikande öppettider och andra nyheter
om ÅVC direkt till din mobiltelefon.

• Hämtning och behandling av uttjänt
kyl och frys (gäller endast fastland).

Viktigt att tänka på inför slamtömning
• Slamtömning utförs mellan 6.00-15.00.

En ny biogasanläggningen byggs på
SRVs avfallsanläggning i Gladö,
Huddinge. Biogasanläggningen,
som byggs av Scandinavian Biogas,
tillverkar miljösmart biogas och
biogödsel av den slurry som framställs av allt matavfall vi samlar in.
Målet är att den nya anläggningen
ska driftsättas under andra halvåret 2015.

• Meddela oss om vägen i ditt område ej är
framkomlig.
• Avgift tas ut även om tömning inte
kunde genomföras.
• Hundägare ombeds att hålla hundar
inomhus under slamtömningen.
www.srvatervinning.se/slam

SRV har fyllt 65 år!
Förr åkte stora mängder sopor och latrin
direkt ut i naturen. I Huddinge förstod man
tidigt att man behövde ta hand om avfallet
och 1949 startades räddaren i nöden,
Huddinge Renhållningsverk AB, som vi
idag känner som SRV återvinning.
Läs mer om SRVs historia på
www.srvatervinning.se/65

71305

ÅVC-nyheter
direkt i mobile
n
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