
Guiden och öppettiderna gäller för privatpersoner (boende i en SÖRAB- 
kommun) som avgiftsfritt lämnar sorterat avfall på SÖRABs återvinnings-
centraler. Sorteringsmöjligheterna kan skilja sig något mellan centralerna. 
För mer information, särskilda öppettider (helgdagar) ring 08-505 804 00 
eller besök vår hemsida sörab.se

LÖT ÅVC

Lötvägen 1, Vallentuna
Mån – fre 06.00 – 16.00
Söndagsöppet se sörab.se

SMEDBY ÅVC

Karins väg 2, Upplands Väsby 
Mån – tors 07.00 – 20.00
Fre 07.00 – 16.00
Lör – sön 09.00 – 16.00

GÖRVÄLNS ÅVC 

Återvinningsvägen, Järfälla  
Mån – tors 12.00 – 20.00  
Fre 09.00 – 16.00
Lör 09.00 – 16.00

HAGBY ÅVC

Frestavägen 10, Täby  
Mån – tors 06.00 – 20.00  
Fre 06.00 – 16.00  
Lör – sön 09.00 – 16.00

RETURPUNKT SUNDBYBERG 

Landsvägen 62, Sundbyberg 
Mån – fre 11.00 –19.00
(lunchstängt 14.30-15.00)
Lör – sön 11.00 – 16.00
OBS! Endast små mängder och färre 
sorters avfall kan lämnas än på en vanlig 
ÅVC/Returpark.

STOCKBY RETURPARK

Stockbyvägen 3, Lidingö
Mån – tors 12.00 – 20.00
Fre 09.00 – 16.00
Lör – sön 09.00 – 16.00

AAA

FÖR 
MILJÖNS 
SKULL

Sorteringsguide för SÖRABs  
återvinningscentraler
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GIPS
Gipsskivor.

TEXTILIER OCH SKOR
Kläder, skor, mössor, dukar, gardiner, filtar, övriga textilier, väskor 
och accessoarer.

Sortera ditt grovavfall så här:
MaterialtypContainer Det här händer med ditt avfall

BRÄNNBART finkross
Badboll, pärmar, byggplast, frigolit, CD-skivor, gummi, LP-skivor, 
papperskassar, plastpåsar, plastat papper, skumplast, slang, sop-
säckar, vinylgolv, våtrumstapet.

Inga presenningar, textilier, 
däck eller glasfiberarmerad 
plast.

TRÄ
Brädor, rivningsvirke, dörrar, köksinredning, masonit, spånskivor, 
tarkettgolv, trämöbler (även målade).

WELLPAPP
Endast wellpapp.

METALL
Barnvagnar, aluminium, rostfritt stål, stålrörsmöbler, plåt.

MINERALULL, PORSLIN, KERAMIK
Glasfiberull, stenull, kristallglas, värmebehandlat glas, handfat, 
toalettstol.

BÖCKER OCH BLANDAT PAPPER
Blanketter, broschyrer, böcker, kollegieblock, papper, kontorspapper, 
kuvert, mappar, pocketböcker, post-it, tidningar, vaxat papper.

ELEKTRONIK
Armaturer, borrmaskiner, bordslampor, datorer, dammsugare, el-radiator, 
micro, mobiltelefoner, radioapparater (8). TV och skärmar (8.1).

KYL/FRYS, VITVAROR
Kylskåp, frysskåp, luftvärmepump (10). Diskmaskin, spisfläkt, 
spishäll, spisplattor, torktumlare, tvättmaskin (11).

TRYCKIMPREGNERAT
Altandäck, staket, trallvirke.

MATTOR & STOPPADE MÖBLER
Glasfiberplast, golfbag, madrasser, mattor/dynor, mjukisdjur, 
presenningar, resårsängar, slalomskidor, segel, tält, surfingbräda, 
takbox.

HÅRDPLAST
Backar, balkonglådor, blomkrukor, brevlådor, brickor, CD-fodral, 
dunkar, galgar, hinkar, hjälmar, husgeråd, leksaker (utan el), lister, 
plastfat, plastmöbler, plastpallar, pulkor, sopkärl/-tunna, stuprör/
hängrännor, toasits, tidskriftssamlare, tvättkorg.

FÖNSTER (med och utan karm)
Glasskivor, spegelglas, bilrutor, duschväggar, dricksglas och 
skålar, laminerat och härdat glas.

Endast ren gips!

Lägg PVC-plast (-rör)i nr 
22! Fråga personalen!

Inga mjölkkartonger! Töm  
kartonger på plast och frigolit.

Inga tvättmaskiner, kylskåp, 
torkskåp eller dylikt.

Inga pappers- eller plast-
påsar!

OBS! På Hagby särskild 
container för handfat och 
toalettstolar.

Tryckimpregnerat trä läggs i 
särskild container.

Så bidrar du till detta:

Flisas och används som bränsle i fjärrvärmeverk.

Endast mindre mängder tas emot på ÅVC (max 3 kbm), större mängder 
hänvisas till Löt. Ingår inte i klippkortet för företag. Lagras och flisas på 
Löt – därefter till förbränning.

Fragmenteras och därifrån går järn direkt till järnbruk. Annan metall går till 
en stor separationsanläggning och säljs sedan vidare som råvara.

Pappersfibrerna löses upp och används till ett av skikten i ny wellpapp.

Eftersorteras, krossas och används som bränsle i fjärrvärmeverk.

Eftersorteras och deponeras därefter i nedbrytningsceller.

Mals ner till nytt gipspulver.

Sorteras ut för secondhand, hjälpsändningar samt fiberåtervinning.

Pappersmassan löses upp med vatten och trycksvärtan tvättas bort. 
Massan används till nytt tidningspapper.

Tas omhand av auktoriserad aktör för demontering, återvinning samt 
destruktion av farliga material/ämnen.

För vitvaror gäller samma som ovan! Kyl och frys nedmales och freon 
sugs ut. Freonet destrueras och metallen förädlas till råvara.

Grovkrossas och används som bränsle i fjärrvärmeverk.

Företag lämnar elektronik 
med producentansvar 
avgiftsfritt i motsvarande 
mängder som normalt  
lämnas av hushåll på 
ÅVC. Större mängder och  
annan elektronik tas emot 
på Hagby Återvinnings- 
anläggning mot avgift. 
Mån-fre 06.00 – 16.00

Elektronik /Elektronik /
FöretagFöretag

Stop!Stop!

1

3

5

8.1

2

4

6

10

17

23

27

Otillåtna material på ÅVC
Ammunition och sprängmedel 
(polisen), döda djur och  
riskavfall (fråga din kommun), 
läkemedel exkl cytostatica 
(apoteket), radioaktiva material 
(Strålsäkerhetsmyndigheten), 
mat-/restavfall (ordinarie sop-
hämtning).

Töm ALLTID säckar  
och emballage innan du 

återvinner dem.

Tvättas, sorteras och återvinns till nya plastmaterial.

Krossas på Löt och glaset återvinns som nya glasförpackningar
(karmar flisas och blir bränsle, persienner återvinns som metall).

Otillåtna material

Impregnerat trä klassas som 
farligt avfall.

Kassettband, VHS-kassetter, 
filmrullar läggs i rött
säckställ (finns inte på Löt).

Inga fasta installationer 
som värmepanna. Fråga 
personalen!
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Inga returglas (som 
glasburkar och glasflas-
kor - dessa lämnas som 
förpackningar).



LASTPALL OCH PALLKRAGE
Av trä med måtten:
- helpapp 1200x800
- halvpall    800x600
Ska vara rena från färg och liknande.

De samlas in till återförsäljarna som tillhanda-
håller lastpallar, som därefter ser till att de
lagas och renoveras innan de kan användas 
igen.30

Övrig sortering återvinningscentralerna:
Container Materialtyp Det här händer med ditt avfall

FÖRPACKNINGAR
Alla typer av tomma pappers-, plast-, glas- 
och metallförpackningar samt tidningar.

TRÄDGÅRDSAVFALL
Löv, ris, gräsklipp, sågspån, frukt.
Stubbar tas emot på Löt.

DÄCK FRÅN PERSONBILAR
Däck (personbils-) med och utan fälg. Max 8 
st däck får lämnas per tillfälle.

FARLIGT AVFALL
Lim, sprayburkar, insektsmedel, nagellack, 
färg, batterier, lösningsmedel, propplösare, 
bilbatterier, olja och färgrester.

Kemikalier skickas till destruktion. Ni-, Pb- 
Cd-batterier metallåtervinns. Stora blybatte-
rier blir ny råvara för batterier. Ur bilbatterier
tas syran bort och plast och bly återvinns. 
Litiumbatterier hanteras separat (brandfara).

LJUSKÄLLOR
Lysrör, glödlampor, lågenergilampor.

Alla ljuskällor som samlas in krossas i ett 
slutet system. Kvicksilver tas om hand, glas, 
metaller och plast återvinns. Lyspulver kan
återvinnas till nya lysrör och lågenergilampor.

Mer information om förpackningar finns på 
ftiab.se.

STEN, JORD, BETONG
Kakel, klinker, takpannor, asfalt, tegel.
OBS! På Hagby särskild fraktion  
26 Ren betong.

Används som konstruktionsmaterial på 
SÖRABs anläggningar. Ren betong återvinns 
till ny betong.

Personbilsdäck med och utan fälg skickas för 
återvinning. Gummit används för regumme-
ring eller för energiutvinning.

Merparten av trädgårdsavfallet rötas och blir 
biogas, resterande komposteras och blir jord. 
Grenar och kvistar flisas och säljs som bränsle 
till värmeverk med fastbränslepannor.

ASBEST
Eternitplattor med mera.
Större mängder tas emot på Löt.

Deponeras i specialcell. OBS! Endast en-
staka gods (max 3 kg samt emballerade med 
tejp och märkt ”ASBEST”) av asbest tas emot 
på våra återvinningscentraler.

ÅTERBRUK OCH KLÄDINSAMLING
På återvinningscentralerna har hjälporgani-
sationen Human Bridge insamling av textilier 
och skor. Möbler återbrukar vi tillsammans
med Stockholm Stadsmission, husgeråd tar 
Myrorna hand om och cyklar tas omhand av 
Easy ReCycling.

Kläder och möbler säljs vidare i butik hos  
respektive organisation där överskottet går till  
välgörande ändamål. På Hagby har vi även  
en PantameraExpress-maskin där du kan 
panta dina aluminiumburkar och PET-flaskor 
(ej glas!).

Box 63 186 21 Vallentuna | 08-505 804 00 | sörab.se
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