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ÖNSKAR

TEKNISKA VERKEN

Kundtjänst

Under vecka 51, 52 och vecka 1 i januari har vår kundtjänst avvikande
öppettider följande dagar på grund av jul-, nyårs- och trettonhelgen.
• Julafton: Stängt
• Nyårsafton: Stängt
• 5 januari: 07.30-12.00

• Trettondedag jul 6 januari: Stängt
• 7 januari: 07.30-12.00

Felanmälan

Felanmälan kan enkelt registreras direkt på vår webb:
tekniskaverkenikiruna.se/felanmalan
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OBS! Om ditt ärende är av akut karaktär så ska du alltid ringa
0980-707 23 för hänvisning till vårt journummer.
Vår webb har öppet dygnet runt. Välkommen in på tekniskaverkenikiruna.se

Kiruna ÅVC och avfallsanläggning
• Julafton: Stängt
• Nyårsafton: Stängt

• Trettondagsafton 5 januari: 07.00-12.00
• Trettondedag jul 6 januari: Stängt
• 7 januari: Sorteringsrampen 07.00-15.00 men
fordonsvågen och receptionen är stängd.

ÅVC på landsbygden

Om ordinarie öppetdag infaller på en röd dag är återvinningscentralerna stängda.
Vittangi och Karesuando återvinningscentraler håller stängt den 5 januari 2022.
Här hittar du övriga öppettider: tekniskaverkenikiruna.se/avc

SÅ SORTERAR DU JULENS AVFALL PÅ RÄTT SÄTT
Återvinningsstation

• Julklappspapper sorteras som
pappersförpackning
• Kartong och wellpapp sorteras som
pappersförpackning
• Frigolit och plastförpackningar sorteras
som plastförpackning
• Aluminiumfolie och folieformar sorteras
som metallförpackning
• Tidningar sorteras som returpapper
• Sillburkar av glas och glasflaskor utan
pant sorteras som glasförpackningar

Återvinningscentral

• Trasig julbelysning, ljusslingor eller
ljusstakar sorteras som elavfall
• Värmeljuskoppar sorteras som
metallskrot
• Julgranar, tallris och andra grovsopor

Restavfall – Soppåsen

• Skinkspad och fett får aldrig hällas ut
i avloppet. Låt svalna och häll i en tät
brännbar förpackning.
• Snören sorteras som brännbart restavfall.

Behöver du fler matavfallspåsar?

Knyt fast en påse i det bakre handtaget på ditt matavfallskärl när du ställer
ut det för tömning. Påsar finns även att hämta i stadshuset och på ÅVC.
Påsarna har begränsad hållbarhet, hämta därför inte fler än du behöver.
Är du hyresgäst eller bor i bostadsrätt får du fler påsar av din hyresvärd.

?

När töms mitt kärl? – Sök tömningsdag i vår webbtjänst!

Under jul- och nyår tömmer vi soporna som vanligt. Ställ ut dina kärl senast klockan
06.00 på tömningsdagen. Sök på din adress så ser du när det är dags för tömning.
tekniskaverkenikiruna.se/tomningsdagar
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