
Välkommen till din 
avfallsstation!

Offerdalsvägen 25, Krokom
Tel. 0640 164 65
E-post: info@krokomsbostader.se
www.krokomsbostader.se

www.krokomsbostader.se

Krokomsbostäder är ett kommunägt bostadsbolag i Krokoms kommun.  

Vi erbjuder ett schyst boende till alla oavsett fas i livet.

Krokomsbostäder är Krokoms kommuns största hyresvärd med ett varierande utbud av 
bostäder och lokaler i olika delar av kommunen och i varierande storlekar och prisklasser. 
Ungefär vart sjätte hushåll bor hos oss vilket innebär ett särskilt ansvar att förvalta.

Vi äger och förvaltar cirka 1 228 bostäder och cirka 23 000 kvadratmeter lokaler, till detta har 
vi uppdraget att förvalta kommunens verksamhetslokaler om cirka 100 000 kvadratmeter.
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Använd din lägenhetstagg
För att låsa upp luckan till behållaren för hushållsav-
fall använder du din lägenhetstagg. Taggen fungerar 
endast på den avfallsstation som du tillhör. 

Sortera redan i köket
För att förenkla din sopsortering har du möjlighet att 
kostnadsfritt få tillgång till ett sopsorteringsset. Se-
tet innehåller kassar med fack för respektive avfall. 
Ditt sorteringsset hämtar du i vår Bobutik på Offer-
dalsvägen 25 i Krokom. Max ett set per hushåll. 

Vad är hushållsavfall?
Hushållsavfall är de sopor som blir över när du sor-
terat bort det som inte kan återvinnas som tidningar, 
plast- glas-, metall- och pappersförpackningar. I be-
hållarna för hushållsavfall slänger du blöjor, matres-
ter, diskborstar, kuvert, snus och liknande.

Övrigt avfall
Grovsopor som exempelvis möbler samt vitvaror, 
hemelektronik, glödlampor, porslin och farligt av-
fall lämnar du på kommunens återvinningscentral 
(ÅVC). På ÅVC lämnar du också stora förpackningar 
som inte ryms i behållarna på din avfallsstation.

Är behållarna fulla?
Har du frågor kring din sopsortering eller behöver 
behållarna tömmas på din avfallsstation kontakta 
Krokomsbostäder, 0640 164 65. Lämna inte ditt 
avfall utanför behållarna om det är fullt. Tänk på att  
du även kan lämna avfall (förutom hushållsavfall) på 
Återvinningsstationen (FTI).

I ditt bostadsområde finns tre avfallsstationer och det är din adress 
som avgör vilken station du ska använda. På stationerna finns behål-
lare för hushållsavfall, tidningar, plastförpackningar, pappersförpack-
ningar, färgade glasförpackningar, ofärgade glasförpackningar och 
metallförpackningar. Du behöver alltså sortera dina sopor innan du 
kastar dem!

Sortera dina sopor!
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• Ringvägen 2, A-D
• Offerdalsvägen 18, A-D
• Albertinavägen 3, A-D. 

• Genvägen 3, A-D
• Björkvägen 4, A-D
• Offerdalsvägen 12, C-F

• Offerdalsvägen 14, A-D
• Offerdalsvägen 16, A-B
• Björkvägen 1
• Björkvägen 3, A-D
• Björkvägen 5, A-D

Avfallsstationer Återvinningsstation (FTI)Återvinningscentral (ÅVC)

• Hushållsavfall

• Tidningar

• Plastförpackningar

• Pappersförpackningar

• Färgade glasförpackningar

• Ofärgade glasförpackningar

• Metallförpackningar

• Trasiga möbler

• Metallskrot

• Skrymmande avfall

• Ljuskällor

• Batterier

• Elektronik

• Kemikalier & färg

Följande avfall 
lämnas vid ÅVC

Följande avfall
kan lämnas här

Vi ska ha en ren och snygg utemiljö i Krokom! Är behållarna fulla? Ring 0640 164 65


