
 

 

  

 

Därför ligger grovsopor kvar 
Vi har lämnat vissa delar av ditt utställda avfall, eftersom det sorterats fel 
eller inte räknas som grovsopor. 

 

Vitvaror (utan innehåll) och TV/bildskärm hämtas endast på våren. 

Avfallet är inte sorterat i sopsäck/inte uppdelat i olika högar.  

Genomskinliga sopsäckar har inte använts. 

Ska till återvinningen (till exempel tidningar, papp, plast, tomglas).  

Ligger under träd eller ledningar. Lämna fri höjd på 4,5m. 

Gräsklippare ej tömd på olja och bensin / oljeplugg och lock ej borttagen. 

Hushållsavfall. 

Ligger mot staket eller vägg. 

Järnskrot som inte tillhör hushållet. 

Miljöfarligt avfall/färg/kemikalier. 

Byggavfall/byggmaterial. 

Trädgårdsavfall. 

Verksamhetsavfall. 

 
Över maxgränsen 3 m3 brännbart material. 

 

Bildelar. 

Fast monterad utrustning i hemmet, till exempel värmepanna, 
luftvärmepump, toalettstol, varmvattenberedare). 

Information om grovsopinsamlingen www.kramfors.se/grovsopor. Du ansvarar själv för att det 
som lämnats kvar fraktas bort. Vi kan hjälpa dig mot en avgift, kontakta VTG för prisuppgift 
0612-71 73 70. 

 



 

 

  
 
 
 
 

Tack för att du tänker på miljön 
Två gånger om året åker vår entreprenör VTG runt i kommunen 
och samlar in grovsopor som ställts ut. På det här sättet värnar 
vi vår miljö, eftersom du inte behöver åka långt för att bli av med 
det som inte längre önskas. 

Vi tog dina lampor och lysrör denna gång men nästa gång skall 
de lämnas till Miljöbilen som finns uppställd på olika platser i 
kommunen under hösten. 

Sedan våren 2019 hämtar vi vitvaror och TV-apparater vid 
en separat tur endast en gång per år. Hämtning sker under 
vårens grovsopshämtning. Ingen insamling av sådana 
kommer alltså att ske under hösten.  
 
Vad som får lämnas samt hur allt ska förpackas och läggas i högar 
hittar du information om på www.kramfors.se/grovsopor samt 
www.kramfors.se/sorteringsguide.   
Spara gärna lappen till nästa gång!  
 
Miljöbilens turlista 2020 

  

 
Ort Plats Datum Tid 

Docksta Avloppsreningsverket 14/9  Måndag 16.00 - 19.00 

Nyland Hamnplanen 14/9  Måndag 16.00 - 19.00 

Mjällom Tempo 15/9  Tisdag 16.00 - 19.00 

Ullånger OKQ8, Bussplan 15/9  Tisdag 16.00 - 19.00 

Nordingrå Avloppsreningsverket 16/9  Onsdag 16.00 - 19.00 

Skog Skolan, P-plats 16/9  Onsdag 16.00 - 19.00 

Lunde Återvinningsstation 21/9  Måndag 16.00 - 19.00 

Torrom ICA 21/9  Måndag 16.00 - 19.00 

Bjärtrå Kombis 22/9   Tisdag 16.00 - 19.00 

Kramfors Mekonomen 22/9  Tisdag 16.00 - 19.00 

Bollstabruk Busstation 23/9  Onsdag 16.00 - 19.00 

Dannero P-plats 23/9  Onsdag 16.00 - 19.00 

http://www.kramfors.se/grovsopor

