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Gilla oss på: 

Facebook 

Avfall & Återvinning 

Instagram 

sydnarkeskommunalforbund 

Besök oss på vår webbplats:  

www.kf.sydnarke.se 

 

Kundtjänst: 0582-68 57 00 

Sydnärkes kommunalförbund 

Tegelgatan 2 

694 32 Hallsberg 

 

e feet of our house!” -  

GRÖNT KORT 

Grönt kort innebär att du som privatkund kan 
besöka återvinningscentralen alla dagar i   
veckan mellan 08.00 - 21.00. 

Få att få ”Grönt kort” måste man gå en kortare ut-
bildning i hur återvinningscentralen fungerar och 
sedan registreras man som användare och kan 
använda sitt körkort som nyckel till grinden. 

Grönt kort är till för privathushåll som är kunder hos 
Sydnärkes kommunalförbund. Verksamhetsavfall är 
INTE tillåtet att lämna under ”Grönt kort-tid”. 

Registrera dig för ”Grönt kort-utbildning” på vår 
hemsida: kf.sydnarke.se. Vi kallar dig därefter via 
ett SMS till utbildningen som tar ca: 1 timme, och 
sker på återvinningscentralen. 

Grönt kort finns idag på återvinningscentralen i 
Askersund, men kommer även finnas på de nya 
centralerna i förbundet när de är klara och varit i 
drift några månader. 

ÖPPETTIDER 

Se vår hemsida: kf.sydnarke.se 



8 STOPPADE MÖBLER  Soffor, resår-

madrasser, fåtöljer, plasttak 

9 GIPS  Gipsspill, rivningsgips OBS! 

Endast ren gips utan tapet, färg o kakel 

10 TRÄ  Målat och omålat trä, spån-

skivor, plywood, masonit 

11 ENERGIÅTERVINNING  Plastmöbler, 

skumgummi, mattor, plastleksaker,       

resväskor, CD-skivor 

 

12 ISOLERING  Glasull, mineralull 

13 INVASIVA ARTER  Jätteloka, lupin, 

parkslide, jättebalsamin (väl inpackat) 

14 IMPREGNERAT TRÄ  Slipers, stolpar, 

staket, trall 

15 ASBEST  Eternit, asbestmaterial    

(väl inpackat, max 10 kg/tillfälle) 

16 MATFETT  Stekfett, frityrolja (hälls i 

tunnan) 

17 TEXTIL  Hemtextil, kläder, skor,    

accessoarer, mjukisdjur (i säck) 

18 KYL & FRYS Kylskåp, frysar, luft– 

och bergvärmepumpar 

19 VITVAROR  Tvättmaskin, disk-

maskin, spis/häll, köksfläkt, torktumlare 

Välkommen till 

Återvinningscentralen 

Återvinningscentralen är till för hushållens grov-avfall. 

Här kan du som privatperson, boende i Askersunds, 

Hallsbergs, Laxå eller 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 kommunalför-

bund för anvisning.  

Sortera ditt avfall innan du åker till återvinningscen-

tralen så går det både lättare och snabbare att lämna 

avfallet. Säckar, påsar, kassar och dyl. ska tömmas 

och innehållet läggas i rätt container. Fråga persona-

len på återvinningscentralen om du är osäker.  

1 FARLIGT AVFALL Sprayburkar, färg, lim, 

syror, baser, poolkemikalier, bekämpningsme-

del, lösningsmedel, olja 

2 SMÅELEKTRONIK, KABEL  Batteri-drivet, 

med sladd eller solceller 

3 BATTERIER, LYSRÖR, LJUSKÄLLOR  

Småbatterier, litiumbatterier,  

4 METALL  Cyklar, verktyg, grytor, paraply, 

gräsklippare (tömd på olja och bensin) 

5 WELLPAPP  Endast wellpapp i denna 

fraktion 

6 STEN & GRUS  Betong, sanitet, tegel, 

speglar, porslin och keramik 

7 FÖNSTER  Fönster med båge, planglas, 

dricksglas, glasskålar 

 

DET HÄR TAS INTE EMOT PÅ ÅVC 

 Osorterat avfall 

 Slaktavfall, döda sällskapsdjur 

 Vapen, ammunition, sprängämnen 

 Mediciner 

 Ensilageplast 

 Bildelar 

 Gasoltuber/flaskor (tas endast emot i Hallsberg) 

 

20 ÅTERBRUK  Möbler, husgeråd, 

sportartiklar, leksaker, lampor 

21 LASTPALLAR  Hela EU-pallar, halv-

pallar, engångspallar, sjöpallar 

22 TRÄDGÅRDSAVFALL Jord, fallfrukt, 

gräs, löv 

23 RIS & GRENAR  Tjockare än 2 cm 

och tunnare än 15 cm 

24 DÄCK (max 22 tum)                       

Utan fälg 10 kr/st, med fälg 25 kr/st 

FÖRPACKNINGAR 

PAPPPERSFÖRPACKNINGAR  Pappers-

påsar, kartonger, wellpapp 

PLASTFÖRPACKNINGAR  Plastpåsar/

kassar, plastflaskor, plast-burkar, plastlock 

METALLFÖRPACKNINGAR  Metallock/ 

kapsyler, aluminiumfolie, konservburkar, 

tomma sprayflaskor 

TIDNINGAR  Kontorspapper, pocket-

böcker, reklamblad, tidskrifter, kataloger 

OFÄRGADE GLASFÖRPACKNINGAR  

Ofärgade glasflaskor/burkar 

FÄRGADE GLASFÖRPACKNINGAR  

Färgade glasflaskor/burkar 


