SORTERINGSGUIDE
ÅTERVINNINGSSTATIONER
FÖR HUSHÅLLEN
Till Återvinningsstationen beger du dig när du
ska lämna dina tidningar och förpackningar av
plast, papper, metall och glas för återvinning.
Återvinningsstationerna i kommunen hittar du
på första sidan. Det är FTI som ansvarar för
dem, men det är Kommunens Dagliga verksamhet som ser till att stationerna är i ett bra
skick, d v s att det är städat och snyggt runt
omkring. Återvinningsstationerna är endast till
för ditt hushålls sorterade förpackningar och
tidningar. Övrigt avfall samt avfall för dig som
företagare lämnas på ÅVC Övreskog.

ÅTERBRUK
Klä din byrå med en fin tapetbit, gör ett förkläde av dina sköna trasiga jeans, gör om den
avhängda dörren till en sänggavel. Varför inte
samla lite material till en pysseldag med barnen? Begagnade prylar kan lämnas till ÅVC
som sedan säljs på Överskottslagret. Rena
kläder, skor och tyger kan du lämna i Myrornas
insamling på ÅVC.

GLASFÖRPACKNINGAR
Glas går att återvinna hur många gånger som
helst utan att kvaliteten försämras. Tänk på att
det inte går att avfärga glas som en gång har
varit färgat, det är därför det är viktigt att skilja
det färgade glaset från det ofärgade när du sorterar. Lämna porslin, keramik, glödlampor, lysrör, spegelglas och fönsterglas till ÅVC.

PLASTFÖRPACKNINGAR
HÅRDA OCH MJUKA

METALLFÖRPACKNINGAR

Exempel på mjuka och hårda plastförpackningar är bärkassar, plastpåsar, plasttuber, chipspåsar, refillpaket, plastfolie, plastfilm, frigolit, plastflaskor, tandkrämstuber,
kakburkar, schampo, sköljmedelsdunkar etc
etc. Tänk på att plastleksaker, tvättkorgar och
plastmöbler lämnas till ÅVC som brännbart.
Även stora förpackningar som inte går ner i
behållaren lämnas på ÅVC.

PAPPERSFÖRPACKNINGAR
OCH TIDNINGAR
Förpackningar och tidningar sorteras ut för
att återvinnas. Man brukar säga att var tredje
pappersförpackning som finns i livsmedelsbutiken är tillverkad av återvunna förpackningar. Exempel på detta är sockerpåse,
presentpapper, toarulle, mjölk- och juicepaket, broschyrer, tidskrifter och tidningar,
kataloger, reklamblad, etc. OBS ta bort eventuella plastomslag runt tidningarna och glöm
inte att kuvert slängs som hushållsavfall eller
som brännbart.

Exempel på metallförpackningar är folie, aluminiumformar, konservburkar, tuber med kork,
lock och kapsyler. Burkar med färgrester, lim
och lösningsmedel lämnas som farligt avfall.
Metallskrot, VVS-detaljer, elektronik och elartiklar, stekpannor och liknande lämnas vid
Återvinningscentralen. Återvunnen metall kan
bland annat användas till motordelar och olika
delar inom byggindustrin.

DÄCK MED FÄLG LÄMNAS
TILL ÅTERVINNING
Bil-/MC-däck med fälg kan du numera lämna in
till ÅVC. Max 8 per tillfälle.

TRÄDGÅRDSAVFALL
Trädgårdsavfall går utmärkt att kompostera
hemma och du får ett fint jordförbättringsmedel. Eller så lämnar du det på ÅVC för kompostering där.

I SOPKÄRLET

MEDICINER
Överblivna mediciner lämnas direkt till ett
Apotek. Hämta en genomskinlig medicinpåse
på ett Apotek och lägg dina gamla och överblivna mediciner, utan kartong, i påsen och
lämna in.

Det som inte går att lämna för återvinning lägger
du i din soppåse. Det kan vara tops, blöjor, leksaker, fimpar, snus, stearinljusstumpar, post itlappar, kuvert, diskborstar, tandborstar, dammsugarpåsar, kattsand m.m. Matavfallet kan du
slänga i sopkärlet eller i din kompost. I sopkärlet
får man inte lägga farligt avfall eller elektronik.

INSAMLING AV GROVSOPOR 2018 FÖR PRIVATPERSONER

Med grovavfall menar vi det som normalt inte kan slängas i avfallskärlet. Det kan vara cyklar, gräsklippare, byggmaterial m.m. Allt grovavfall kan du lämna på Återvinningscentralen. Är du osäker kan du
alltid fråga oss.
Bor du utanför centralorten kan du passa på och lämna en del av ditt grovavfall, såsom brännbart, icke
brännbart och skrot, vid vår insamling för grovsopor. Elektronik och impregnerat virke är farligt avfall och
får dock inte lämnas här. Tider och platser för 2018 ser du här nedan.

FARLIGT AVFALL
Farliga ämnen kan finnas i små mängder i olika
produkter men sammantaget kan de göra stor
skada om de hamnar fel. Det är viktigt att det
farliga avfallet sorteras ut och lämnas in korrekt
till ÅVC i originalförpackning, välpaketerat, förslutet och uppmärkt med innehåll. Hit räknas t
ex produkter som är brandfarliga eller skadliga
för miljö och hälsa. Du känner igen dem då de
har någon typ av faro- och skyddsmärkning.
Undvik farligt avfall - välj snällare produkter.
Exempel är glykol, bekämpningsmedel, kvicksilvertermometrar eller -lampor, rengöringsmedel,
lim och färgrester, lösningsmedel, fogmassor,
poolkemikalier, bilvårdsartiklar, oljor ex. spillolja, oljefilter, lysrör, lågenergilampor, batterier,
sprayburkar, fotokemikalier och impregnerat
virke. OBS! Asbest max 5 kg/tillfälle. Explosivt
avfall som airbags, laddningar till spikpistol och
fyrverkerier får vi inte ta emot utan lämnas till
försäljningsstället. Ammunition, sprängämnen,
krut m.m. lämnas till polisen, kontakta dem
först.

Kl 17.00-19.00
Datum vår

Datum höst

Ort

Uppställningsplats

2/5 onsdag
3/5 torsdag
4/5 fredag
7/5 måndag
8/5 tisdag
9/5 onsdag
14/5 måndag
15/5 tisdag
16/5 onsdag
17/5 torsdag
18/5 fredag
21/5 måndag
22/5 tisdag
23/5 onsdag
24/5 torsdag
25/5 fredag
28/5 måndag
29/5 tisdag
30/5 onsdag

3/9 måndag
4/9 tisdag
5/9 onsdag
6/9 torsdag
7/9 fredag
10/9 måndag
11/9 tisdag
12/9 onsdag
13/9 torsdag
14/9 fredag
17/9 måndag
18/9 tisdag
19/9 onsdag
20/9 torsdag
21/9 fredag
24/9 måndag
25/9 tisdag
26/9 onsdag
27/9 torsdag

Blidsberg
Dalum
Gällstad
Hökerum
Hössna
Kölingared
Köttkulla
Liared
Marbäck
Nitta
Röshult
Strängsered
Timmele
Trädet
Tvärred
Vegby
Älmestad
Torsbo
Rånnaväg

Entreprenadvägen, vändplanen
Industrigatan Grusplanen, nordost
Trikågatan, södra delen
Brovallavägen, vid avloppsverket
Duveredsvägen, i norr
Väg 1844, bredvid Kyrkan
Badvägen, vid gamla sågverket
Väg 1876, vid brandstationen
Ulricehamnsvägen, söder om kyrkan
Dragonvägens förlängning
Hjortronstigen, södra änden
Väg 1740, gamla R40, 380 m öster om kyrkan
Plantvägen, innan fotbollsplanen
Industrigatan, vändplanen
Tvärredsvägen, 350 m söder om skolan
Karl Johans Väg, vändplanen
Väg 182, öster om byn, f d grusgropen
Väg 1727, mittemot Torsbo Handel
Torget, korsningen Norra vägen/Torgvägen

