INFORMATION
November 2020

MINIMERA BESÖKEN – HÅLL AVSTÅND – MINSKA SMITTSPRIDNING
Under gällande omständigheter så vill vi uppmana besökare på våra tre återvinningscentraler att respektera personalen och andra besökare genom att hålla ett avstånd
på två meter för att undvika spridning av Covid 19.
Kontoret på Skolgatan 11 tar inte emot spontanbesök utan vill du besöka oss bokar du tid.
Kontakta oss per telefon eller mail
Följ Folkhälsomyndigheten och Region Västerbottens råd.

------------------------------------------------------------------------PRIVATPERSONER och FÖRETAG
HUR SKA JAG SORTERA? – TITTA IN PÅ

www.sopor.nu

- Sveriges Avfallsportal

SLAMTÖMNING – inför nästa säsong
Märka ut brunnet, röja och se till att farbar väg finns
(bredd 4 m höjd 4,5 m, bärighet för fordonsvikt upp till 35 ton).

Avstånd mellan uppställningsplats och brunn, ej mer än
20 m och höjd 5 m. (över 25 m debiteras extraslang)
Byta ut tunga, trasiga lock. (Lock över 15 kg debiteras)
Använd genomskinliga avfallssäckar då ni
paketerar ert brännbara grovavfall för transport till
återvinningscentralen.

ÖPPETTIDER PÅ ÅVC
Örträsk ÅVC kommer att ha öppet endast torsdagar från
och med vecka 49. Undantag kommer att ske under juloch nyårshelgerna. Se kommande annonsering.

SORTERA ERT AVFALL INNAN NI ÅKER TILL ÅVC
Eftersom man inte slänger allt man lämnar till ÅVC på
samma plats, så tänk på att sortera innan ni åker.

Kristineberg ÅVC är öppen från klockan 09.00 till
klockan 15.00 onsdag den 23 december samt torsdag
7 januari. Vecka 52 är Kristineberg ÅVC stängd.

HÄMTNING AV AVFALL JUL- och NYÅRSHELG
Observera att det är två udda veckor, vecka 53 och
vecka 1. Hämtning sker som vanligt udda vecka har
tömning udda vecka och jämn vecka har tömning jämn
vecka. Mera annonsering om detta kommer sedan. .

KOMMUNALT VATTEN - Vinteravstängning
Meddela oss i god tid innan vilken vecka/dag ni vill att
vattnet ska stängas till er fastighet inför vintern,
så den tidpunkten kan läggas in i ordinarie
arbetsplanering för veckan.
--------------------------------------Öppning och stängning av ventil för sommar/vinter
samt ev stängning på obestämd tid ska alltid beställas
hos LAVAB som därefter utför öppning/stängning.

Rubriker för avlämningsplatser är: Tidning/papper,
Well, Träavfall, Brännbart grovavfall, Elfragg, Möbler,
Impregnerat trä, Metall, Deponi, Glasförpackningar
(färgat och ofärgat), Vitvaror,
Trädgårdsavfall (gräsklipp/löv/fallfrukt, jord, grenar),
Kyl och Frys och Aska.
I Elförråd: Batterier, Elektronik, Lysrör/glödlampor.
Vid Oljebrygga: Spillolja och Oljefilter.
Vid Miljöbod: Farligt avfall (färger och kemikalier)

Beställning ska göras 1-2 veckor innan utförande ska ske.

LUFTVATTENSPOLNING

FÖRETAG PÅ ÅVC

Stort tack till alla boende och företag, på norra sidan
älven i Lycksele som berördes av luftvattenspolningen under sommaren, för er förståelse och ert
tålamod. / Vatten- och Avloppsenheten.

Alla företag SKA redovisa sitt avfall. Kör man in på
ÅVC med bil eller släpvagn som har företagslogga på SKA man även då anmäla sig vid
kundmottagningen. Läs mera under www.lavab.nu.
KUNDTJÄNST LAVAB
Telefon: 0950-167 20 (09:00-12.00)

Frågor gällande ändringar i abonnemang, flyttningar, kärlbyten,
blanketter, priser, abonnemangs- och fakturafrågor med mera
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mail: kundtjanst@lavab.nu

Hemsida: www.lavab.nu.

Facebook: @lyckseleavfallochvatten

