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Till boende på Alholmen och Gräsholmen  

Information om avfallshantering under 
sommarsäsongen 2022 

 
Säsongen för avfallshämtning omfattar perioden vecka 18 – 45  
år 2022 
Hämtningen utförs som vanligt under måndagar med undantag för otjänligt 
väder för båthämtningen vilken kan då framflyttas någon dag eller några dagar 
beroende på väder.    

Hämtningar påbörjas den 2 maj på öarna och fortsätter tills 7 november (som 
är sista hämtningsdag för säsongen) enligt en tidtabell nedan. Tidtabellen 
skapades enligt önskemål av styrelser och överenskommelse med kommunen.  

 
Vecka 18 22 25 26 27 28 29 30 31 32 33 35 39 45 

Månad Maj Maj Juni Juni Juli Juli Juli Juli Aug Aug Aug Aug Sep Nov 

Dag 2 30 20 27 4 11 18 25 1 8 15 29 26 7 

 

Krav till sortering av hushållsavfall 

Vi fortsätter sträva efter bra källsortering för att minska avfallsmängder som 
går till förbränning. Alla förpackningar ska sorteras ut innan sopor slängs i 
sopsäckar. Förpackningarna får boende eller besökare själva transportera till 
fastlandet och lämna på någon av de närmaste återvinningsstationer. 

Sopsäckarna får inte vara för tunga för att inte ställa till arbetsmiljöproblem. 
Ett särskilt fokus ska läggas på tre fraktioner som är de tyngsta och inte hör 
hemma i sopsäckar med brännbart avfall.  

 

- Matavfall ska undvikas i sopsäckarna även av hygieniska skäl och 

komposteras av samtliga fastighetsägare. Kompostering ska ske i 

skadedjurssäker behållare som kan användas året runt på sådant sätt att 

olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår. 

Komposteringen ska anmälas till kommunens Bygg- och miljönämnden 

för godkännande. Blankett finns på kommunens hemsida.  

 

- Glas- och metallförpackningar får inte slängas i sopsäckarna heller. De 

är för tunga och dessutom icke brännbara. Sopsäckarna går direkt till 

förbränning utan någon eftersortering. 

 

 
Vi önskar alla en trevlig sommarsäsong och hoppas på bra 
samarbete. 


