
 

 

 
 

Tömningsschema för trädgårdstunnor i 

Eksjö kommun 2021  

 
Ordinarie tömning av Trädgårdskärl,  

sker 16 gånger, måndagar, udda veckor: 

  

HÄMTNINGSTIDER    

V 15 12 april V 31   2 aug 

V 17 26 april V 33 16 aug 

V 19 10  maj V 35  30 aug 

V 21 24 maj V 37 13 sept 

V 23 7 juni V 39          27 sept 

V 25 21 juni V 41 11 okt 

V 27 5 juli V 43 25 okt 

V 29 19 juli V 45 8 nov 

 
Vid eventuellt utebliven tömning ring Eksjö Energi 

 
Extra tömning kan budas till vecka 47. 

 

För beställning ring Eksjö Energi senast onsdag 17 november. Tjänsten kostar 57 kr (inkl. moms) per 
tunna. Extra säckar kan också lämnas enligt regel nr 2 här nedan.  

 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Eksjö Energi AB 
Tfn: 0381-19 20 20 

 

Regler för abonnemang trädgårdsavfall      

1) Trädgårdstunnan ska på tömningsdagen från klockan 06.00 vara utställd på tomtgränsen eller högst 1 meter från 
den.Tunnan får endast innehålla trädgårdsavfall. Det får inte finnas plastpåsar, plastsäckar eller rester av dem i 
den och får inte heller vara överfylld eller för tung. Om dessa villkor inte uppfylls töms inte tunnan. 

2) Det är möjligt att vid enstaka tillfällen lämna på tömningsdagen upp till två extra säckar avfall från trädgård. För 
tömning ska extra säck(-ar) ställas jämte trädgårdstunnan. Enskild säck får av arbetsmiljö skäl inte väga mer än 
15 kg och ska vara vattentålig. Tömning av extra säck kostar 57 kr per styck enligt gällande renhållningstaxa.  

3) Varje abonnemang löper automatiskt vidare till nästa hämtningssäsong och då får tunnan stå kvar hos 
abonnenten under resten av året. 

4) Varje abonnent meddelas per brev minst två veckor före hämtningsperiodens början om årets ordinarie 
tömningsdagar. 

5) Trädgårdstunnan ägs av den kommunala renhållaren. Vid avslutat abonnemang ska den rengjorda tunnan lämnas 
tillbaka på Flishults avfallsanläggning eller hämtas den mot avgift enligt gällande renhållningstaxa. 

6) Med trädgårdstunna menas de bruna 370 liters trehjuliga plastkärl som delas ut vid tecknande av trädgårdsavfall 
abonnemang. Ingen annan behållare får användas i samband med denna tjänst. 

 

 

 


