1. Garagebyggnad

Bälinge
återvinningscentral

6. Vitvaror
Spisar, ugnar, torkskåp, tvätt- och diskmaskiner.

2. Personalbyggnad

7. Tegel och betong
Sten, grus, kakel, takpannor, klinker, porslin (inkl.
VVS-porslin), och asfalt.

3. Infart och våg, yrkesfordon och lastbilar

Sollebrunns återvinningscentral har i huvudsak
samma sorteringsmöjligheter som Bälinge.

4. Infart, personbilar
5. Kyl och frys
Tömda kylskåp och frysboxar. Klimatanläggningar.
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15. Second hand och återbruk
a) kläder, textil, skor.
b) prylar, böcker, hem-el och små möbler.
c) byggmaterial, dörrar, fönster m.m.
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16. Återvinningsstation (ÅVS)
Förpackningar av papper, plast, metall och glas.
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17. Containerplatser
(Containerplatsernas inbördes ordning kan ändras.)
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Rent trä
Virke (obehandlat). Ej tryckimpregnerat eller
behandlat trä.
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11. Däck utan fälg

12. Asbest
8. Trädgårdsavfall
Asbest och eternit. OBS! Skall vara inplastat.
Jord, löv, gräsklipp, fallfrukt och mossa. Töm säckarna.
13. Däck på fälg
9. Ris och grenar
14. Miljöstation
Farligt avfall som batterier, färgrester, kemikalier,
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lysrör, lågenergilampor, glödlampor, el- och
elektronikavfall samt liknande.
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10. Planglas
Fönster med karm och dörr med glas.
Ej blyinfattat glas (kontakta personal).
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Behandlat trä
Målade brädor och spånskivor.
Brännbart
Frigolit, madrasser, textilier, dynor och balplast.

15 a,b
15 c

Järn och metall
Skrot av järn och andra metaller. Exempelvis cyklar,
stålmöbler, badkar och kastruller. Ej metallförpackningar.
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Gips
Rent gips.Tapetserade gipsskivor accepteras.
Ej reglar eller annat byggmaterial.
Mineralull och speglar
Tidningar
Wellpapp
Töm och vik kartongerna.

Tips!

Tryckimpregnerat trä
Tryckimpregnerat, slipers och trallvirke.

Om du sorterar ditt avfall
redan när du lastar så blir det smidigare att
sortera när du kommer till återvinningscentralen.
Fråga personalen på återvinningscentralen om
råd, om det är något du undrar.

Stoppade möbler
Möbler med metallresår eller spiraler. Ej lösa dynor.
Plast
Rena plastprodukter, byggplast, hinkar, tvättkorgar,
backar, rör och trädgårdsmöbler. Ej förpackningar.
Tänk på att ta med ditt återvinningskort.

