Öppettider:
Måndag 09-19
Tisdag 09-18
Onsdag 09-19
Torsdag – Fredag 09-16
Lördag – Söndag 10-16
Vägbeskrivning:
Industrivägen 19, följ skyltarna från Kraftleden, sväng in på
Verkstadsvägen, Västerskogs industriområde.
Ta därefter höger in på Industrivägen.
Tänk på att:
Avfall med producentansvar (i mindre mängder): el-avfall,
förpackningar av plast, glas, metall, kartong och tidningar
samt ren metall och wellpapp lämnas utan avgift. Kontakta
personalen vid lämning av sådant avfall.
•
•
•
•
•
•
•
•
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•

Att använda privatpersoners kort är inte tillåtet!
Använd alltid företagets egna kort vid inpassering.
Ha kortet synligt i framrutan.
Du är välkommen med fordon som väger upp till 3,5 ton.
Max 3 kbm avfall får lämnas per tillfälle.
Farligt avfall tas inte emot.
Undvik att blanda dina sopor i säckar, eftersom de ändå
måste sorteras i olika behållare på återvinningscentralen.
Läkemedel lämnas till Apotek. Explosiva
varor, tryckbehållare (exkl. brandsläckare)
lämnas till återförsäljare.
Stubbar, eternit och asbest samt stora mängder bygg- och
rivningsavfall hänvisas till Högbytorps avfallsanläggning
i Upplands-Bro, tfn 0771-88 88 88
Töm alla säckar och visa hänsyn till nästa besökare
genom att plocka upp efter dig.
Förlorat kort ska spärras hos Kontaktcenter. Nytt
kort kan beställas mot avgift.
Telefon: 0171-525 00
E-post: kontaktcenter@habo.se
Webb: www.habo.se/avc

Välkommen till

ÅTERVINNINGSCENTRALEN
INFORMATION TILL FÖRETAG

Sorteringsguide
Till ÅVC Västerskog kan du som
företag mot avgift lämna ditt
grovavfall. Varje besök debiteras
enligt gällande taxa. Godkänn
besöket genom att trycka på den
gröna knappen och bommen
öppnas.
BATTERIER - brunstensbatterier,
alkaliska batterier,
uppladdningsbara och
knappcellsbatterier. Går till
materialåtervinning, förutom
kvicksilver som går till
slutförvaring.
BYTESBODEN – har du något som är
helt, rent och fungerande kan du
lämna in det här och byta mot
något annat inlämnat
EL-AVFALL - hårtork, mobiltelefon,
brödrost, borrmaskin, kamera,
klocka, TV, radio, dator, skrivare
och dammsugare. Demonteras går
sedan vidare till
materialåtervinning.
FALLFRUKT - under säsong finns en
container för fallfrukt. Till biogas
och biogödsel framställning.
FÖRPACKNINGAR - av metall,
plast, papper, ofärgat och färgat
glas. Går till materialåtervinning.

GIPS - med viss ytbehandling;
målat, glasfiberväv, tapet,
våtrumstapet, plastmattor och
rester av kakelfix. Tänk på att
gipset ska vara fritt från stål- och
träbalkar. Gipset återvinns och
pappret används som material
vid kompostering.
GROVPLAST- plastmöbler,
leksaker, pulkor, hinkar,
glasfibertak
GLAS - rent glas, fönster utan
karm, vaser, dricksglas (ej
kristall). Går till
materialåtervinning.
ISOLERING - glasull, stenull,
byggfrigolit. Går till deponering.
KLÄDER& TEXTIL - både helt och
trasigt. Går till återanvändning
och materialåtervinning.
KYL & FRYS - vitvaror som
innehåller köldmedium t ex
kylskåp, frysar och ACanläggningar. Går till demontering
och sedan vidare till
materialåtervinning.
LJUSKÄLLOR - lysrör,
lågenergilampor, glödlampor,
cykel- och ficklampor och lampor
till juldekoration. Går till
materialåtervinning.

LÖV, GRÄS & JORD - löv, gräs,
jord, mossa, aska, djurgödsel,
växtrester, sågspån. Går till
kompostering och används till
planterings- eller
anläggningsjord.
METALL - cyklar, diskbänkar,
badkar, kablar, verktyg och
möbler med metallstomme.
Föremål som till största del
består av metall. Går till
materialåtervinning.
RIS & GRENAR - häckklipp, ris,
ved, gren och julgranar. Går till
flisning för energiåtervinning.
STEN, GRUS & BETONG - sten,
grus, sand, tegel, keramik,
kakel, klinker, porslin, wc och
handfat. Går till återanvändning
som fyllnadsmassor.
STOPPADE MÖBLER – soffor,
madrasser, stolar, dynor.
TAPET, TAKPAPP & GUMMI (TTG)Linoleummattor, presenningar,
tapet, täckpapp, tjärpapp,
gummimattor. Går till krossning
och sedan vidare till
energiåtervinning.
TIDNINGAR & JOURNALER trycksaker med mjuk pärm
som t.ex. broschyrer,
pocketböcker, tidningar,
kataloger och skriv- ritkopieringspapper. Går till
materialåtervinning.

TRÄ- rent eller målat trä, trä med
spik och beslag, masonit,
spånskivor, laminat. Går till
flisning och vidare till
energiåtervinning.
TRYCKIMPREGNERAT TRÄ
slipers, altangolv och stolpar. Går
till flisning och vidare till
energiåtervinning i särskild
förbränningsanläggning.
VITVAROR- spisar,
tvättmaskiner, köksfläktar,
diskmaskiner, torkskåp,
manglar och
varmvattenberedare. Går till
demontering sedan till
materialåtervinning och
förbränning.
WELLPAPP - all typ av kartong
och wellpapp. Går till
materialåtervinning
Avfall med producentansvar
lämnar du kostnadsfritt
(mindre mängder):
• El-avfall
• Förpackningar
• Ren metall
• Wellpapp
Återvinningscentralen kan
endast ta emot begränsade
mängder avfall. Har du stora
mängder avfall kan du
beställa hämtning av valfri
entreprenör.

