Sorteringsguide

för SÖRABs återvinningscentraler
1. Löt ÅVC
Lötvägen 1, Vallentuna
Mån-fre 06.00-16.00
Extra söndagsöppet se www.sorab.se
2. Smedby ÅVC
Karins väg 2, Upplands Väsby
Mån-tors 07.00-20.00
Fre 07.00-16.00
Lör-sön 09.00-16.00
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3. Görvälns ÅVC
Återvinningsvägen, Järfälla
Mån-tors 12.00-20.00
Fre 09.00-16.00
Lör 09.00-16.00

Öppettiderna nedan gäller för privatpersoner.
Information om särskilda öppettider kring helgdagar finns på www.sorab.se
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Sorteringsguiden gäller för privatpersoner som avgiftsfritt lämnar sorterat avfall på SÖRABs återvinningscentraler. Sorteringsmöjligheterna kan skilja sig något
mellan centralerna. För mer information, ring
08-505 804 00 eller besök vår hemsida www.sorab.se
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4. Hagby ÅVC
Frestavägen 10, Täby
Mån-tors 06.00-20.00
Fre 06.00-16.00
Lör-sön 09.00-16.00
5. Kvarnkullen ÅVC
Enköpingsvägen 129, Sundbyberg
Mån-ons 12.00-20.00
Lör-sön 09.00-16.00
6. Stockby Returpark
Stockbyvägen 3, Lidingö
Mån-tors 12.00-20.00
Fre 09.00-16.00
Lör-sön 09.00-16.00

Sortering av grovavfall
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Trä

• Brädor • Dörrar • Trämöbler • Masonit
• Spånskivor • Fönster med träkarm (utan
persienn) • Rivningsvirke med mera

Tryck- • Altandäck • Staket • Trallvirke med mera
impregnerat
• Aluminium • Rostfritt stål • Cyklar
4 Metall • Badkar • Kabel • Barnvagnar • Stålrörs17

möbler • Plåt med mera

Wellpapp • Kartonger • Wellpapp med mera
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• Presentpapper • Plast
Brännbart •• Frigolit
Böcker • Gummi med mera
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finkross

OBS - på Hagby läggs hårdplast i nr 25 - se
tilläggsskylt

• Spegelglas • Handfat • Mineralull
Isolering, glas •• Porslin
Deponi • Toalettstolar med mera
5 & porslin
23 Gips • Gipsskivor
OBS - på Hagby särskild container
för Handfat och Toalettstolar.
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Tidningar • Pocketböcker • Kontorspapper
• Tidskrifter • Telefonkataloger
• Dagstidningar med mera

Elektronik • TV och skärmar • Mobiltelefoner
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• Datorer • Dammsugare • Micro

• Telefoner • Borrmaskiner med mera
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• Kylskåp • Frysar
Vitvaror, •• Tvättmaskiner
Diskmaskiner • Torkskåp • Torktumlare
•
kyl/frys Spisar med mera
möbler • Mattor • Resårsängar
Mattor & •• Stoppade
Madrasser • Videokassetter • Plastband

stoppade möbler

grovkross
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• Dynor • Kuddar med mera

OBS - på Hagby
särskild fraktion Videokassetter/Plastband.

• Skor • Mössor • Dukar
Textilier •• Kläder
Gardiner • Filtar • övriga textilier

och skor

Tryckimpregnerat trä
i särskild container!

Impregnerat trä klassas
som farligt avfall

Ej tvättmaskiner,
kylskåp o dylikt.
Ej mjölkkartonger!
Töm kartonger på plast
och frigolit.
Ej däck.

Glasburkar och liknande
förpackningar av glas ska lämnas
till förpackningsinsamlingen
Ej plastpåsar,
endast ren gips
Ej pappkassar
eller plastpåsar
Ej fasta installationer,
som värmepanna.
Fråga personalen!

som sedan...
Flisas och används som bränsle i fjärrvärmeverk.

Endast mindre mängder tas emot på ÅVC (max 3 kbm), större mängder
hänvisas till Löt avfallsanläggning. Klassas som farligt avfall (ingår ej i klippkortet
för företag) Lagras och flisas på Löt - därefter till förbränning.
Fragmenteras i anläggning i Huddinge. Därifrån går järn direkt till järnbruk i
Smedjebacken. Annan metall går till en stor separationsanläggning i Halmstad
och säljs sedan vidare som råvara. Kabelskrot återvinns i Sundsvall.
På pappersbruket i Obbola löses pappersfiberna upp
och används till ett av skikten i ny wellpapp.
Krossas på Hagby Återvinningsanläggning och
används som bränsle i fjärrvärmeverk.
Försorteras och deponeras därefter i nedbrytningsceller i Vallentuna
på SÖRABs anläggning.

Mals ner till nytt gipspulver.

Vid pappersbruken i Hyltebruk, Norrköping eller Hallstavik återvinns tidningar.
Pappersmassan löses upp med vatten och trycksvärtan tvättas bort.
Massan används till nytt tidningspapper.
Tas omhand av producenternas bolag Elkretsen
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 på Hagby Återvinningsanläggning och används som
bränsle i fjärrvärmeverk.
Skickas via Human Bridges anläggning i Rosersberg till
ReturTex i Holland - sorteras ut för secondhand, hjälpsändningar
samt fiberåtervinning

Kom ihåg att ALLTID tömma ur
säckar och emballage! Gäller ALLA material.

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
Återvinningsanläggning mot avgift.
Mottagning öppen:
mån-fredag 06.00-16.00

Miljöstation - farligt avfall

• Lim • Sprayburkar • Insektsmedel
• Nagellack • Färg • Batterier
• Lösningsmedel • Propplösare
• Bilbatterier • Olja & färgrester mm

Kemikalier skickas till destruktion. Ni-, Pb- och Cd-batterier
metallåtervinns. Stora blybatterier blir ny råvara för batterier.
Ur bilbatterier tas syran bort och plast och bly återvinns.

Ljuskällor
• Lysrör • Glödlampor
• Lågenergilampor med mera
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Alla ljuskällor som samlas in skickas till Hovmantorp. Där
krossas de i ett slutet system. Kvicksilver tas om hand, glas
metaller & plast återvinns. Lyspulver kan återvinnas till nya
lysrör och lågenergilampor.

Asbest

• Eternitplattor med mera
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Deponeras i specialcell i Vallentuna på SÖRABs anläggning
Löt. OBS! Endast enstaka gods (max 3 kg) av asbest tas emot
på våra återvinningscentraler. Större mängder hänvisas till Löt.

Sten, jord, betong

• Kakel • Klinker • Takpannor
• Asfalt • Tegel med mera
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Personbilsdäck med och utan fälg skickas till Göteborg för
återvinning. Gummit används för regummering eller för
energiutvinning. Max 8 st däck får lämnas per tillfälle.

Trädgårdsavfall
• Löv • Ris • Gräsklipp • Sågspån
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Används som konstruktionsmaterial på
SÖRABs anläggningar. OBS - på Hagby särskild fraktion
26 Ren betong.

Däck från personbilar

• Däck (personbils-) med fälg
• Däck (personbils-) utan fälg
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Utgivningsdatum: 2016-03-01, SÖRAB, Illustration framsida Ulf Swerin

Mer sortering på återvinningscentralerna:
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Löv och annat kompostmaterial komposteras i Täby på
SÖRABs återvinningsanläggning och blir färdig jord för
försäljning efter ca ett år. Grenar och kvistar flisas och säljs
som bränsle till värmeverk med fastbränslepannor. Stubbar
tas emot på Löt.

Klädinsamling & Återbruk
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På återvinningscentralerna har hjälporganisationen
Erikshjälpen insamling av kläder och vi återbrukar
tillsammans med Myrorna. På Hagby ÅVC tar även Refurn
hand om och reparerar äldre möbler (från 70-talet och äldre).

Förpackningar
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Alla typer av tomma pappers-, plast-, glas- och
metallförpackningar. Mer information om förpackningar
finns på www.ftiab.se

Otillåtna material
på ÅVC

Ammunition och sprängmedel (polisen), döda djur
och riskavfall (fråga din kommun), lakemedel exkl cytostatica (apoteket), radioaktiva material (Strålsäkerhetsmyndigheten), mat-/hushållsavfall (ordinarie sophämtning).

