Miljö- och hälsoskyddskontoret, jan 2015

Hämtning av trädgårdsavfall
Du kan skaffa en egen soptunna för trädgårdsavfall och låta kommunen hämta det. Vi hämtar ditt
trädgårdsavfall varannan vecka v.16-v.45. Nytt för
2014 är att hämtningen sker en bestämd veckodag.

Vill du veta mer? Kontakta
Jönköpings kommun, tfn 036-10 50 00.
Mer information finns också på Jönköpings
kommuns webbplats www.jonkoping.se
sökord: trädgårdsavfall

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSKONTORET
Jönköpings kommun, 551 89 Jönköping
tfn 036-10 50 00
www.jonkoping.se

Tänk på närmiljön!

Hur gör
du med ditt
trädgårdsavfall?

Arbete i trädgården medför en del avfall.
Tänk då på att det inte är tillåtet att lägga
trädgårdsavfall på allmän mark utanför
din tomt!
I många bostadsområden med radhus och villor
har trädgårdsavfallet blivit ett problem. Resterna
från trädgårdsarbetet slängs alltför ofta på grön
ytor utanför den egna tomten. Tyvärr handlar det
inte bara rena trädgårdsrester. Emellanåt förekommer det att blomkrukor av plast, rester av byggmaterial och annat skräp stjälps av på samma sätt.
Att lägga ut högar med trädgårdsavfall på
allmän mark betraktas som nedskräpning och är
därför inte tillåtet enligt miljöbalken. Det är därför
inte tillåtet att använda kommunens mark som
avstjälpningsplats, vare sig i centrala områden eller
i någon mindre ort!
Olovlig avstjälpning av avfall påträffas ofta
i raviner och våtmarker. Här förorsakar det stor
skada på växter och djur. Diken och bäckar är
också utsatta områden. Här kan avfallet orsaka
fördämningar som stoppar upp vattenflödet.

Kompostera hemma
eller lämna till sortergård
Trädgårdsavfall kan med fördel komposteras på
den egna tomten. Det behövs inga tillstånd och du
blir självförsörjande på näringsämnen till rabatter
och odlingar.
Den som inte kan eller vill kompostera själv
kan kostnadsfritt lämna sitt trädgårdsavfall till
någon av kommunens sortergårdar eller Klämmestorps storkompost. Ett annat alternativ är att
grannar tillsammans hyr en container under den
eller de perioder på året då trädgårdsarbetet är
som mest intensivt.
Här kan du avgiftsfritt lämna ditt trädgårdsavfall

Bankeryd, Tallvägen
Bottnaryd, Industrigatan
Gränna, Johan Werners gr.
Huskvarna, Kungsängsvägen-Klövergatan
Jönköping, (vid djursjukhuset)
Kaxholmen, Vista Kullevägen
Torsvik, Betavägen
Visingsö, vägen mot Näs
Klämmestorps storkompost
Öppettider finner du på
www.jonkoping.se
eller tfn 036-10 50 00.

