KOMPOST

Jord, växter, löv, fallfrukt, hö, halm

GILLA OSS PÅ:

RIS, GRENAR
Ris, grenar
DET HÄR TAS INTE EMOT PÅ ÅVC
 Asbest (eternit) i större mängder

FACEBOOK
Avfall & Återvinning

 Slaktavfall, döda sällskapsdjur
Lämnas till polisen

 Mediciner - Lämnas på apoteket
 Bläck, toner - Lämnas till återförsäljare

måndag
tisdag
onsdag
torsdag
fredag

08.00 - 13.00
13.00 - 19.00
Stängt
11.00 - 17.00
Stängt

Återvinningscentral

ASKERSUND

Första helgfria lördagen
varje månad 10.00 - 15.00

 Osorterat avfall

 Vapen, ammunition, sprängämnen etc. -

ÖPPETTIDER

INSTAGRAM
sydnarkeskommunalforbund

Röda dagar är ÅVCn stängd.

Kundtjänst: 0582 - 68 57 00
www.kf.sydnarke.se

SORTERINGSGUIDE

 Ensilageplast
Uppdaterad 180425

—————————————————–—————KLIPP HÄR——————————————————————————————————KLIPP HÄR——————————————————————————

Välkommen till

ÅVC Askersund
Återvinningscentralen är till för hushållens
grovavfall. Här kan du som bor i Askersunds,
Hallsbergs, Laxå och Lekebergs kommun
lämna det mesta, det är en service som ingår i
din avfallstaxa. Vill du lämna något som inte
passar in i någon av sorteringskategorierna
eller om du har onormalt stora mängder avfall, kontakta Sydnärkes kommunalförbund
för anvisning. Sortera ditt avfall innan du åker
till återvinningscentralen så går det både lättare och snabbare att lämna avfallet. Säckar,
påsar, kassar och dyl. ska tömmas och innehållet läggas i rätt container. Fråga personalen
på återvinningscentralen om du är osäker.

1 FARLIGT AVFALL

9 GIPS

15 ASBEST

Sprayburkar, färg, lim, syror, baser, poolkemikalier, bekämpningsmedel, lösningsmedel, olja

Gipsspill, rivningsgips

2 ELEKTRONIK

Målat och omålat trä

Asbestmaterial, eternit (väl inpackat)
Max 10 kg/tillfälle
(tas endast emot på bemannade öppettider)

Allt som drivs med batteri eller har sladd

11 RESTAVFALL

4 METALLSKROT

Plastmöbler, skumgummi, mattor,

Cyklar, verktyg, grytor, gräsklippare, paraply

ej återvinningsbart material

5 WELLPAPP

12 KYL/FRYS

Möbler, husgeråd, leksaker, prydnadssaker,
gardiner, tavlor

6 STEN, KAKEL, BETONG

Kyl och frys

TEXTILIER

Tegel, betong, lerkrukor, porslin, isolering,
sanitetsporslin, dricksglas, planglas

13 VITVAROR

Kläder, textilier, skor, mjukisdjur

7 FÖNSTER MED KARM

Tvättmaskin, diskmaskin, torkskåp, spis,
köksfläkt

DÄCK (max 22 tum)

8 STOPPADE MÖBLER

14 TRYCKIMPREGNERAT

Soffor, resårmadrasser, fåtöljer, plasttak

Slipers, stolpar, trall

10 TRÄ

16 FETT
Frityrolja, matfett
ÅTERBRUK

Utan fälg 10 kr/st, med fälg 25 kr/st
(tas endast emot på bemannade öppettider)
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