Välkommen till

ÅVC Snårarp
Annedalsvägen 20, Kristianstad
Tel: 044 - 28 24 50

Öppettider
Måndag till fredag 9:00 – 18:00
Lördag 9:00 – 15:00
Återvinningscentralen är stängd på allmänna helgdagar. Den är också
stängd på påskafton, pingstafton, midsommarafton, julafton och
nyårsafton, men öppen enligt ordinarie öppettider på trettondagsafton,
skärtorsdag och valborgsmässoafton.
Vänligen besök Renhållningen Kristianstads hemsida för ytterligare
eventuella avvikelser: www.renhallningen-kristianstad.se

Karta över återvinningscentralen
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Infart trädgårdsavfall
Infart övrigt grovavfall
Kompostjord till försäljning (lösvikt)
Trädgårdsavfall
Ris och grenar
Planteringsjord till försäljning (säck)
PantaMera storpantomat
Däck
Återbruk
Textilinsamling
Metallskrot
Trä
Brännbart
Brännbart
Asbest
Kyl & frys
Övriga vitvaror
Tegel och betong
Impregnerat trä, gips och deponi
Farligt avfall (hushåll)
Förpackningar och tidningar, elavfall
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Ordningsregler för återvinningscentralen
Detta gäller:
• Visa hänsyn till samtliga på anläggningen.
• Personalens anvisningar ska följas.
• Allt ska sorteras efter materialslag.
• Säckar ska tömmas och läggas i särskilda behållare.
• Avfall som slängs i säck får endast slängas i genomskinliga säckar.
• Invånare i Kristianstads kommun lämnar kostnadsfritt grovavfall, farligt avfall och
elavfall från sitt hushåll.
• Hushåll får lämna upp till 0,5 kubikmeter avfall från bygg-, renoverings- och
rivningsarbeten per gång kostnadsfritt.
• Det är förbjudet att ta med sig saker från återvinningscentralen.
• Fordon över 3,5 ton, lastbilar och traktorer med vagn får inte köra in på
återvinningscentralen.
• Tomgångstrafik är förbjuden.
• Parkera ditt fordon så att andra kommer fram.
• Föräldrar ansvarar för sina barn.
• Rökning är förbjuden.

Registrering i passersystemet
Den person vars namn står överst på renhållningsfakturan är den person som registreras i passagesystemet. Självklart kan vi lägga till fler namn på respektive anläggning. Om du vill att vi ska
registrera fler namn på din fastighet fyller du i en blankett som du får på återvinningscentralen. Fyll
gärna i och lämna blanketten direkt på plats eller ta med den vid ditt nästa besök på
återvinningscentralen. Du kan även anmäla dig genom e-tjänsten som finns på Renhållningens
hemsida.
Särskilda passerkort kan beställas av personer med utländskt körkort. Detta sker på samma blankett
och på samma sätt som ovan.
För dig som bor i lägenhet kan du också registrera dig genom blankett eller e-tjänst.
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