
Grattis alla laholmare 
till ett lyckat avfallsår!
Källsorterade intryck från året som gått med 
de nya kärlen och lite om framtiden 

Varsågod, en minimizer!
Du får den på Ahla ÅVC i utbyte mot den här kupongen
Samla mindre plastförpackningar i en uttjänt plastpåse så tar de mycket mindre plats.
På så sätt minskar risken för nedskräpning när ditt avfallskärl töms.
Du får även plats med mer på liten yta och underlättar din hantering i hemmet.23

 c
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Sedan hösten 2018 och under året som 
gått har du som avfallsabonnent i Laholms 
kommun fått mycket information inför star-
ten och under införandet av kommunens 
nya avfallsystem med fyrfackskärlen. 
Det har varit många nya intryck och 
mycket att lära sig både för dig som 
abonnent och för Laholms kommun. 

Mycket av informationen 
har också handlat om 
miljövinster, hur 
vi ska källsor- 
tera och vilket 
avfall som ska 
slängas var.  
 
Det kan du läsa 
om i Sorterings-
guiden som har 
utkommit i två 
versioner hittills 
och finns digitalt 
tillsammans med all information 
på www.laholm.se.

Namn och adress, textat. Tack!

Glaskross på marken i samband med att 
ditt sopkärl töms.
Lösning: Fyll inte över kanten i kärlets glas-
fack eftersom flaskor då faller till marken och 
går sönder när de lyfts för tömning i avfallsbilen. 
Under året kommer fyra av sex avfallsfordon i 
Laholm bytas mot nya. Förutom att de är av bästa 
miljöklass och använder fossilfritt bränsle så har 
de större och bättre utformade inkasthål så att glas 
inte trillar ut eller går sönder så lätt.

Mindre plastbitar och mjukplast flyger 
iväg i samband med tömning och blåst.
Lösning: Använd en ”minimizer”.

Kartonger fastnar i avfallsfordonet. 
Lösning: Lägg inte kartonger som är större än 
30 x 30 centimeter i avfallskärlet. Större fastnar 
lätt och ställer till stora problem. Vik inte kartongen 
utan riv eller klipp sönder i mindre bitar eller släng 
själv på Ahla ÅVC eller på en återvinningsstation. 

Miljömässigt har det nya systemet varit lyckat och 
källsorterat avfall (grå stapel) har kunnat återvin-
nas som nya produkter och ge intäkter. Även den 
ädla energin, biogasen, har kunnat skapas (blå 
stapel). Mindre restavfall betyder mindre förore-
ningar och mindre utgifter (orange stapel).

Anders på Ohlssons 
hämtar laholmarnas avfall 
och ger oss tummen upp. 

Allt om nya bomsystemet 
på nästa uppslag!
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Ett av våra nya avfallsfordon i Laholm av bästa miljöklass drivs på fossilfritt bränsle, 
helt i enlighet med kommunfullmäktiges beslut om en fossilbränslefri fordonsflotta till år 2030.



Bomsystem införs på Ahla ÅVC
För ökad säkerhet, bättre service och ekonomi

 Ahla Återvinningscentral har fått lite förändrat utseende, 
speciellt vid infart och utfart

Entrén till Ahla ÅVC har två filer med kort- 
terminaler och bommar.  

Stanna till och skanna ditt körkort eller ÅVC-kort 
enligt instruktionerna på terminalens skärm och 
bommen fälls upp. Fungerar inte det så tillkalla 
hjälp från personal via hjälpknappen.

Vid utfart finns en fil med bom men ingen terminal. 
Bommen för utfart öppnas när du saktar in fram-
för den.

För flertalet gäller att man utan förregistrering kan 
passera in på Ahla ÅVC med svenskt körkort och 
är folkbokförd i kommunen. Tillhör du inte den 
gruppen så ser du på högersidan här bredvid vad 
som gäller för just dig. 

 Ditt körkort är oftast  
nyckeln till bom- 

systemet på Ahla ÅVC

Du beställer ett ÅVC-kort via formulär på kommu- 
nens webbplats: www.laholm.se/atervinningscentral
Kortet skickas till din angivna adress inom två 
veckor.  

Om du saknar tillgång till internet, kan du beställa 
via blankett som finns på Ahla återvinningscentral 
eller hos Medborgarservice i Stadshuset, Humle-
gången 6 i Laholm. 

Tänk på att kortet är en värdehandling och ska 
hanteras därefter. Eventuell förlust av kort anmäls 
snarast till avfallsservice@laholm.se.
Ersättningskort debiteras med 125 kronor.

 Så här beställer du 
ett ÅVC- kort

 Så här fungerar det Bomsystemet startar i augusti
Bomsystemet på Ahla återvinningscentral börjar gälla 3 augusti.  
Vi ska göra allt vad vi kan för att systemet ska fungera smidigt.  
Tack för att du hjälper till och läser på vad som gäller för dig på Ahla.
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Så här ser entré-
terminalerna ut.

Det finns två 
entrébommar 
och en vid 
utpassering.

Kortterminal.



Se vad som gäller för dig
Grönt betyder fria besök och rött innebär en viss kostnad

Dödsbon i Laholms kommun får 6 fria besök
* Ansök via formulär på vår webbplats. 

* www.laholm.se/atervinningscentral
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Hushållet har förbrukat de fria besöken 
Betala med betalkort på Ahla återvinningscentral. Ta kontakt med personalen via  

terminalen och du blir insläppt. Kör fram till kontoret och betala 250 kronor för besöket.

Bor du i villa eller fritidshus får du 12 fria besök per hushåll och år om du: 
•  är folkbokförd i Laholms kommun
•  har fritidsabonnemang, står som fakturamottagare, men är inte folkbokförd i Laholms kommun

* Beställ ett ÅVC-kort via formulär på vår webbplats. 

Saknar du körkort och är över 18 år har du rätt till 
fria besök enligt någon av ovanstående grupper

Har du avfallsabonnemang kopplad till utländsk fakturaadress?
Ditt ÅVC-kort hämtar du på Ahla återvinningscentral från och med juli.

Ideella föreningar i Laholms kommun får 12 fria besök per år
* Beställ ett ÅVC-kort via formulär på vår webbplats.

Företag
* Beställ ett ÅVC-kort via formulär på vår webbplats. 

Ekonomiska föreningar
* Beställ ett ÅVC-kort via formulär på vår webbplats. 

Bor du i lägenhet och är folkbokförd i Laholms  
kommun får du 6 fria besök per hushåll och år

•  permanent abonnemang och är inte folkbokförd i Laholms kommun
•  fritidsabonnemang, står som fakturamottagare men är inte folkbokförd i Laholms kommun
•  flera abonnemang i Laholms kommun, kanske hyr ut eller liknande
* Det är endast den som står som fakturamottagare som kan ansöka och det görs på vår webbplats.

Du som bor i villa eller fritidshus kan dela hushållets fria besök om du har:

Betala med betalkort på Ahla återvinningscentral. Ta kontakt med personalen via  
terminalen och du blir insläppt. Kör fram till kontoret och betala 250 kronor för besöket.

Du har inget avfallsabonnemang och är inte folkbokförd i Laholms kommun

•  har permanent abonnemang och är inte folkbokförd i Laholms kommun
Bor du i villa eller fritidshus får du 12 fria besök per hushåll och år om du: 

* Ansök via formulär på vår webbplats. 



Servicekontoret Laholms kommun, www.laholm.se

Nya öppettider började gälla på Ahla ÅVC den  
1 april och gäller numera året runt. Allmänt gene- 
rösare öppettider men lite senare öppningstid på 
lördagar. Du hittar tiderna på entréskylten till Ahla 
ÅVC och på www.laholm.se/atervinningscentral

Ahla ÅVC har nya öppettider 
sedan 1 april 2020

Lite annat om avfall
som kan vara bra att känna till

Besök gärna den nya grannen Byggåtervinningen innan du kör 
in på Ahla ÅVC om du har något byggmaterial du vill skänka
Byggåtervinningen tar gärna emot återvinnings-
material från byggföretag och från dig som reno- 
verar. Besök Byggåtervinningen på www.laholm.se 
eller Laholms Byggåtervinning på Facebook för 
att se vad som efterfrågas. Du ser här på skylten 
vad det kan handla om. Dina varor kan sedan 
säljas vidare till invånare som vill spara pengar 
eller kanske inte behöver helt nya produkter.

På detta sätt kan du vara med och bidra till en 
Byggåtervinning som ligger i linje med Laholms 
kommuns miljötänk samt meningsfull arbetsträning/ 
arbetsprövning och sysselsättning för personer 
inom kommunens avdelning arbetsmarknad.

Mer frågor? Kontakta oss gärna.
Telefon 0430-153 42, tonval 1, vardagar mellan 9-12 eller mejla din fråga till: avfallsservice@laholm.se

Så här får du 
fler matavfallspåsar

Kläm fast en matavfallspåse väl synlig under  
locket på ditt avfallskärl när det är dags för töm-
ning så får du en bunt eller två av sophämtaren 
i något av kärlens insatser. Det går också bra att 
hämta ut påsar på Ahla ÅVC. 

Tänk på att:

 

Några tips från personalen 
i farliga baren på Ahla ÅVC

Skriv på behållare vad de innehåller för vätskor så 
vet personalen hur de ska ta hand om dem. Mycket 

av det som tas emot är farligt 
och kanske rent av frätande. 
Det behöver inte vara snyggt. 
Huvudsaken är att det går att 
läsa så personalen förstår om 
det är farligt innehåll så de 
inte skadar sig av dina miljö-

farliga vätskor.

De får dess-
utom in mängder av aerosol-
flaskor, eller sprayflaskor i 
farliga baren här på Ahla. 

Är de tomma kan du lägga 
dem bland din metallåter- 
vinning i kärlet eller på en 
vanlig återvinningscentral. 
Tomma sprayflaskor är alltså 
inte farliga.

Till matavfall ska 
endast dessa pappers- 
påsar användas.

Restavfallet ska vara 
paketerat och vilken 
påse som helst kan 
användas.

Mindre förpackningar 
av plast och mjukplast 
kan med fördel läggas i 
mindre genomskinliga 
plastpåsar.

Källsorteringsfacken är endast till för förpackningar.

SMS-påminnelse
SMS-påminnelsen är en kostnadsfri tjänst som påminner dig när 
dina kärl ska tömmas. Du hittar all information och kan beställa 
tjänsten här: https://www.laholm.se/kallsortering/sms-paminnelse

En del avfallsabonnenter 
har fått nya veckor och dagar 

för tömning av kärlen
Detta startade vecka 17. Vad som gäller för dig 
kan se hitta på hemsidan www.laholm.se / Bo, 
miljö och trafik / Avfall och återvinning / Hushål-
lens avfall / Tömningsschema
Om du har tjänsten sms-påminnelse får du besked 
inför tömningsdagen.

v. 17

För dig som lämnar 
trädgårdsavfall på Ahla eller 
har hämtning av det hemma

Avsikten med trädgårdsavfallet är att det ska bli 
kompostmaterial så var vänlig att sortera bort 
påsar, säckar och krukor av plast. Fyll inte heller 
på med jord och sten eller komprimera så det blir 
för tungt för då kan ditt kärl inte tömmas.  
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Detta får absolut inte finnas bland ditt trädgårdsavfall.


