
Podręcznik sortowania odpadów 
dla punktów recyklingowych SÖRAB

 Godziny otwarcia podane poniżej obowiązują dla użytkowników będących osobami prywatnymi. 
Informacje na temat zmienionych godzin otwarcia w okresach świątecznych podawane są na stronie www.sorab.se
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 4. Punkt recyklingowy Hagby
 Frestavägen 10, Täby
 Pon.-czw. 06:00-20:00
 Pt. 06:00-16:00
 Sob.-niedz. 09:00-16:00

 1. Punkt recyklingowy Löt
 Lötvägen 1, Vallentuna
 Pon.-pt. 06:00-16:00

 5. Punkt recyklingowy Kvarnkullen 
 Gamla Enköpingsvägen 129, Sundbyberg
 Pon.-śr.12:00-20:00
 Sob.-niedz. 09:00-15:00

 2. Punkt recyklingowy Smedby
 Karins väg 2, Upplands Väsby
 Pon.-pt. 07:00-15:30
 Sob.-niedz. 09:00-14,00:00

 6. Punkt recyklingowy Stockby
 Förrådsvägen 17, Lidingö
 Pon., śr.,czw. 12:00-20:00
 Sob. 09:00-16:00

 3. Punkt recyklingowy Görvälns 
 Återvinningsvägen, Järfälla
 Pon.-czw. 13:00-20:00
 Pt. 09:00-15:00
 Sob. 09:00-15:00 

 Podręcznik sortowania odpadów skierowany jest do osób pry-
watnych, które bezpłatnie pozostawiają posortowane odpady 
w punktach recyklingowych SÖRAB. Dostępne opcje sortowa-
nia mogą różnić sie w zależności od punktu. Więcej informacji 
można uzyskać, dzwoniąc pod numer 08-505 804 00 lub 
odwiedzając naszą stronę internetową www.sorab.se



Sortowanie odpadów gabarytowych

Drewno  • Blaty • Drzwi • Meble drewniane • Masonite 
• Płyty wiórowe • Okna drewniane (bez rolet) 
• Drewno z rozbiórki itp.

 Drewno impregnowane 
do specjalnych kontenerów!

Impregnowane 
pod ciśnieniem

 • Podłogi drewniane balkonów i tarasów 
• Kołki• Kładki drewniane itp.

Drewno impregnowane jest 
klasyfi kowane w kategorii 
odpadów niebezpiecznych

Metal  • Aluminium • Stal nierdzewna • Rowery 
• Wanny • Kable • Wózki dziecięce 
• Meble metalowe • Blachy itp.

 Nie pralki,
lodówki ani podobny sprzęt.

Tektura  • Kartony • Tektura itp.  Nie kartony po mleku!
Wrzuć kartony do pojemników do 

plastiku i styropianu.

Odpady palne  • Styropian • Papier prezentowy • Plastik 
• Trociny• Książki • Guma itp.  Nie opony.

Izolacja, szkło 
i porcelana

 • Porcelana • Lustra • Umywalki 
• Wełna mineralna • Odpady wysypiskowe 
• Sedesy itp.

Gips  • Płyty gipsowe Nie torebki plastikowe,
jedynie czysty gips

Makulatura  • Czasopisma • Książki telefoniczne 
• Książki w formacie kieszonkowym
• Dokumenty biurowe• Codzienne gazety itp.

 Nie torby papierowe 
ani plastikowe

Sprzęt 
 elektroniczny

 • Komputery • Odkurzacze
• Telewizory i monitory • Telefony komórkowe 
• Telefony • Wiertarki itp.

 Nie instalacje stałe, takie jak 
kotły grzewcze. 

Zapytaj naszego personelu!

Sprzęt AGD, 
 lodówki/zamrażarki

 • Pralki • Lodówki• Zamrażarki• Zmywarki 
• Suszarki do bielizny • Pralkosuszarki bębnowe
• Piecyki itp.

Tekstylia i meble 
tapicerowane

 • Meble tapicerowane• Dywany 
• Łóżka sprężynowe • Materace • Tkaniny 
• Kasety wideo • Taśma klejąca • Poduszki itp.

Tekstylia i meble 
tapicerowane

 • Meble tapicerowane• Dywany 
• Łóżka sprężynowe • Materace • Tkaniny 
• Kasety wideo • Taśma klejąca • Poduszki itp.

Słoiki szklane i podobne opakowa-
nia ze szkła należy pozostawiać 

w punkcie zbiórki opakowań



które następnie...
 Są cięte i stosowane jako paliwo w elektrociepłowniach.

Punkty recyklingowe zbierają jedynie niewielkie partie takich odpadów. Większe 
ilości należy przekazać do zakładu przetwarzania odpadów w Löt. Odpady te są 
przechowywane i cięte w zakładzie w Löt - a następnie przekazywane do spalenia.

 Są strzępione w zakładzie w Huddinge. Stąd żelazo trafi a bezpośrednio do huty 
w Smedjebacken. Pozostałe metale przekazywane są do dużego zakładu sortowania 
w Halmstad, a następnie sprzedawane jako surowce wtórne. Stare kable poddawane są 
odzyskowi w Sundsvall.

 W papierni w Obbola włókna papierowe są rozpuszczane i stosowane 
do produkcji jednej z warstw nowej tektury.

 Miażdżone w zakładzie odzysku w Hagby oraz
stosowane jako paliwo w elektrociepłowni.

 Sortowane wstępnie i składowane następnie w komorach rozkładowych 
w Vallentuna w zakładzie SÖRAB.

Mielone na proszek gipsowy.

 Makulatura odzyskiwana jest w papierniach w Hyltebruk, Norrköping oraz Hallstavik. 
Masa papiernicza jest rozpuszczana w wodzie, żeby zmyć tusz drukarski. 
Masa wykorzystywana jest do produkcji nowych gazet.

 Sprzęt ten przekazywany jest do spółki Elkretsen utworzonej przez 
jego producentów, gdzie jest demontowany, poddawany recyklingowi 
oraz gdzie są niszczone niebezpieczne materiały/substancje.

 W przypadku sprzętu AGD także obowiązują powyższe zasady! 
Lodówki i zamrażarki są rozdrabniane. Freon jest usuwany z tych 
urządzeń. Freon jest niszczony, a metale odzyskuje się na surowce 
wtórne.

Hurtowo strzępione w zakładzie recyklingowym 
w Hagby i stosowane jako paliwo w elektrociepłowni.

Punkty recyklingowe zbierają jedynie niewielkie partie takich odpadów. Większe 
ilości należy przekazać do zakładu przetwarzania odpadów w Löt. Odpady te są 
przechowywane i cięte w zakładzie w Löt - a następnie przekazywane do spalenia.

 Są strzępione w zakładzie w Huddinge. Stąd żelazo trafi a bezpośrednio do huty 
w Smedjebacken. Pozostałe metale przekazywane są do dużego zakładu sortowania 
w Halmstad, a następnie sprzedawane jako surowce wtórne. Stare kable poddawane są 

 Makulatura odzyskiwana jest w papierniach w Hyltebruk, Norrköping oraz Hallstavik. 

 Firmy mogą pozostawiać w punktach 
recyklingowych sprzęt elektroniczny 
objęty odpowiedzialnością 
producenta bez opłat w ilościach 
porównywalnych do normalnych ilości 
gospodarstw domowych. Większe 
ilości oraz inny sprzęt elektroniczny 
przyjmuje za opłatą zakład 
recyklingu Hagby. Godziny zbiórki: 
pon.-pt. 06:00-16:00

Pamiętaj, by ZAWSZE opróżniać
torby i opakowania!



 Dodatkowe kategorie sortowania w punkcie recyklingowym:
Stacja środowiskowa - niebezpieczne odpady

Źródła światła

Azbestocement 

Kamienie, ziemia, beton

Opony

Odpady ogrodnicze

Zbiórka odzieży

Opakowania

Materiały niedozwolone 
w punkcie recyklingowym

 • Klej • Spraye • Środki owadobójcze
• Lakier do paznokci• Farby• Baterie
• Rozpuszczalniki • Środki do odtykania 
zlewów • Akumulatory samochodowe 
• Oleje i pozostałości farby itp.

 Chemikalia przesyłane są do zniszczenia. Z baterii zawierających 
Ni-, Pb- i Cd- odzyskiwane są metale. Duże akumulatory z ołowiem 
stają się surowcem wtórnym do produkcji nowych akumulatorów. 
Z akumulatorów samochodowych usuwa się kwas, a plastik i ołów są 
odzyskiwane.

 • Świetlówki • Żarówki
• Żarówki energooszczędne itp.

Wszystkie zebrane źródła światła są przesyłane do Hovmantorp. Tam 
są tłuczone w ramach zamkniętego systemu przetwarzania. Rtęć jest 
unieszkodliwiana, a szkło, metale i plastik poddawane recyklingowi. 
Proszek luminescencyjny może zostać odzyskany do produkcji 
nowych świetlówek oraz żarówek energooszczędnych.

 • Płyty eternitowe itp.  Składowane w specjalnych komorach w Vallentuna w zakładzie � rmy 
SÖRAB w Löt. UWAGA! Jedynie pojedyncze obiekty zawierające 
azbest są przyjmowane w naszym punkcie recyklingowym. Większe 
ilości przekazywane są do Löt.

 • Glazura • Klinkier • Dachówki 
• Asfalt • Cegły itp.

 Stosowane jako materiały budowlane w zakładach SÖRAB.

 • Opony z obręczami
• Opony bez obręczy

 Opony z obręczami oraz bez obręczy przesyłane są do Göteborg, gdzie są 
recyklowane. Gumy używa się do ponownej wulkanizacji lub do odzysku 
energii. Maksymalnie 8 opon na gospodarstwo domowe rocznie.

 Organizacja charytatywna Erikshjälpen prowadzi zbiórkę odzieży 
w punktach recyklingowych.

 • Liście• Gałęzie • Trawa po skoszeniu  Liście i inne odpady organiczne kompostowane są w Täby w zakładzie recy-
klingowym SÖRAB. Po około roku powstaje z nich ziemia ogrodnicza, która 
jest następnie sprzedawana. Konary i gałęzie są cięte na kawałki i sprzedawa-
ne jako paliwo do elektrociepłowni dysponujących piecami na paliwo stałe.

Wszelkiego rodzaju puste opakowania papierowe, plastikowe, 
szklane oraz metalowe.  Więcej informacji na temat opakowań 
można znaleźć na www.ftiab.se

 Amunicja oraz materiały wybuchowe (policja), martwe zwierzęta oraz odpady 
zagrażające zdrowiu (zapytaj w gminie), leki (apteka), materiały radioaktywne 
(Szwedzki Narodowy Instytut Ochrony przed Promieniowaniem - Statens 
Strålskyddsinstitut), żywność i odpady komunalne (zwykły wywóz śmieci).
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