Tere tulemast SÖRAB’i
jaamadesse!
Eraisikud, kes elavad SÖRAB’i kommuunis, võivad jäätmeid
ära anda tasuta – kulu sisaldub prügiveolepingus. Asutused
(ettevõtted ja organisatsioonid) maksavad oma jäätmete
äraandmise eest SÖRAB’i jaamades.
Maksma peab ka see, kes isiklikult oma jäätmeid ei sorteeri
ega transpordi. Maksekohustus kehtib ka juhul, kui sa annad
ära jäätmeid, mis ilmselgelt ei pärine kodusest majapidamisest.
Kuna meie personal ei oska määratleda jäätmete päritolu,
hinnatakse seda sinu sõiduki ja jäätmete tüübi järgi. Kui
sul on ehitus- ja lammutusjäätmed, aiajäätmed või ohtlikud
jäätmed (s.h trükkimpregneeritud puit) ning sa saabud kerg-

Ohtlikud jäätmed
Taaskasutuskeskused ei võta vastu ohtlikke jäätmeid (s.h trükkimpregneeritud puitu) asutustelt.
Pöörduge Hagby kliendivastuvõttu, kus saate täita
ohtlike jäätmete deklaratsiooni ja tasuda kg eest.
Ohtlikud jäätmed ei kuulu taaskasutuskeskuse tavahinnakirja. Ka eraisikud saadetakse Hagbysse ja
peavad maksma, kui neil on suurem kogus ohtlikke
jäätmeid.
Elektroonika
Taaskasutuskeskus võtab vastu ainult väiksemaid
koguseid tootjavastutusega elektroonikat asutustelt. Suuremad kogused saadetakse kliendivastuvõttu Hagbys. Seal pead täitma deklaratsiooni.
Tootjavastutuseta elektroonika võib tasu eest jätta
Hagbysse, need ei kuulu taaskasutuskeskuse
tavahinnakirja.

veoki, teenindusauto, traktori, firmahaagise või välismaal
registreeritud autoga, oled sa kohustatud maksma. Maksmine toimub enne jäätmete sorteerimist ja äraandmist.
SÖRAB’i jäätmejaamade või tagastusparkide külastamisel ei
või auto koos haagise ja jäätmetega kaaluda üle 3 500 kg ega
tuua jäätmeid mahuga üle 3 m3. Raskemad autod saadetakse Hagby taaskasutuskeskusse Täbys või Löti jäätmejaama
Vallentunas.
Täname, et sa sorteerid oma jäätmeid ja järgid juhiseid.
Küsimuste korral räägi meie personaliga.

Kivid, muld ja betoon
Asutused võivad jätta kive, mulda ja betooni ainult
läbi kliendivastuvõtu Hagbys või Lötis. Seal pead
veenduma, et materjal on asbesti- ja muu saaste
vaba ning maksma kg eest. Kivid, muld ja betoon ei
kuulu taaskasutuskeskuse tavahinnakirja, eraisikute
jaoks sisaldub see aga prügiveotellimuses.
Asbest
Asutused võivad asbesti ära anda ainult Lötis. Seal
saad täita deklaratsiooni asbesti kohta ja tasuda
kg eest. Eraisikuna võid taaskasutuskeskustes ära
anda 3 kg asbesti, sellest suuremad kogused saadetakse samuti Löti. Kogu asbest tuleb ära anda
hästisuletud pakendis, soovitavalt tugevas plastkotis märkega ’asbest’.
Hagby ja Löti kliendivastuvõtu lahtiolekuajad: tööpäeviti 06 – 16

NB! Deklaratsiooni täitmisel on vajalikud jäätmetootja andmed (nimi, aadress, ettevõtte reg. nr, tel. nr).

Hinnad
Ühekordne kupong  500 kr koos käibemaksuga
10 korra kupong (kupongikaart)
3 000 kr koos
käibemaksuga
Kupongikaarti saab osta meie kodulehelt või SÖRAB’i jaamadest. Jaamades saab maksta vaid kaardiga (aga mitte American Express’i või Diners’iga).
Rohkem infot hindade, lahtiolekuaegade, jaamade,
sorteerimisjuhiste, meie üldiste reeglite jms. kohta
leiad sorab.se

See hinnakiri kehtib ka eraisikutele selliste jäätmete
jaoks, mida tavalises majapidamises ei teki või tekib
väga harva.
Jäätmejaama personal otsustab, kas sa pead maksma või mitte, palume seda respekteerida. Vaidluste
korral on personalil õigus paluda sul territooriumilt
lahkuda.

Täname ette koostöö eest ja loodame, et su külastus tuleb meeldiv!

