SORTERINGSGUIDE

ÅTERVINNINGSCENTRALEN

på Kretsloppsgården

Riktvägen 3, 578 33 Aneby

För att underlätta vårt arbete på återvinningscentralen
så ber vi dig tänka på följande:

Sorteringshjälp online

•

På www.ftiab.se kan du söka efter din närmsta återvinningsstation.

•
•
•
•
•

Planera ditt besök genom att sortera avfallet redan hemma när du lastar bilen
eller släpet. Packa bilen efter kartan på nästa uppslag, med det avfall som ska
tömmas först ytterst i bilen eller släpet.
Vuxna ansvarar för sina barn. Låt gärna barnen sitta kvar i bilen.
Rökförbud råder inom hela området.
Sortera avfallet enligt de anvisningar som finns. Fråga personalen om du är
osäker.
Töm motorer, till exempel gräsklippare och trimmer, på vätskor (farligt avfall)
innan du kommer till återvinningscentralen.
Det är förbjudet att ta med sig saker från området.

På www.sopor.nu kan du söka på ett avfall för att se hur det ska sorteras.
På vår hemsida www.amaq.se kan du läsa mer om vår avfallshantering.

Återbruk
Om du vill lämna något som du anser går att återanvända,
till exempel möbler, cyklar, husgeråd, kläder, böcker,
och så vidare, så kan du lämna det i containern för
återbruk. Saker som lämnas i containern tas omhand utav
kommunens arbetsmarknads- och sysselsättningsenhet
för upprustning och försäljning i second handbutiken
Brunnsboden på Kretsloppsgården.
Prata gärna med vår personal om du undrar något.

Avgifter på återvinningscentralen
Återvinningscentralen drivs av Aneby Miljö & Vatten AB. Privatpersoner betalar
för de tjänster som tillahndahålls på återvinningscentralen via renhållningstaxan.
Det gör att privatpersoner kan lämna nästan allt avfall utan kostnad. Undantaget
utgår för bildäck med eller utan fälj, där det tillkommer en mindre kostnad per
inlämnat däck.

Följande saker tar vi inte emot:

Lämnas istället här:

Sprutor och kanyler

Apotek

Mediciner

Apotek

Vi erbjuder företag, föreningar och andra verksamheter att mot en avgift
lämna sitt sorterade avfall på återvinningscentralen. Kontakta personalen på
återvinningscentralen för att få hjälp.

Fyrverkerier, ej avfyrade

Återförsäljare eller polisen

Explosiva varor och ammunition

Polisen

Farligt avfall från verksamheter

Godkänd mottagare

Sorteras inte avfallet enligt givna anvisningar utgår en avgift.

Bilar och bildelar

Auktoriserad bilskrot

För aktuella avgifter se www.amaq.se.

Asbest

Godkänd mottagare

Matavfall och brännbara hushållssopor

I sopkärlet hemma

Isolering

Planglas

Sorteringsguide för återvinningscentralen

Gips

Metall

S Trädgårdsavfall S Glas
S Elavfall S Farligt avfall

Trä, ej impregnerat

S Papper S Kartong
S Plast S Metall S Restavfall

Trädgårdsavfall
Exempel: löv, gräs, frukt, växtdelar.
Obs: Invasiva arter förpackas i dubbla påsar och lämnas i energiåtervinning.

Betong & Sten

Ris & Grenar
Metall

Exempel: grenar, kvistar.
Obs: Inga stubbar eller rötter.

Vitvaror

Porslin & Keramik
Wellpapp
Energiåtervinning
Stoppade möbler
Trä
Energiåtervinning
Impregnerat trä
Däck med fälg

Farligt avfall

Kyl & frys

Exempel: aerosoler, spillolja, oljefilter, färgrester, lim, lösningsmedel,
rengöringsmedel, bekämpningsmedel, kvicksilvertermometrar.

Återbruk

Batterier

Elavfall

Småbatterier och blybatterier.

Textil

Ljuskällor

Batterier, ljuskällor

Exempel: glödlampor, lågenergilampor, LED-lampor, lysrör.

Farligt avfall

Däck

Textil
Exempel: Kläder, sängkläder, handdukar, hushållstextilier, skor (endast hela),
hattar, filtar, handväskor, bälten, accessoarer.
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Elavfall
Exempel: tv, radio, stereo, datorer, skrivare, telefoner, dammsugare, strykjärn,
klockor, elektriska spel och leksaker, elektriska handverktyg.

Återbruk
Saker som du anser går att återanvända. Exempel: leksaker, husgeråd, cyklar,
möbler.

Kyl & Frys
Exempel: kylskåp, frysskåp, frysboxar.

Vitvaror

Stoppade möbler

Exempel: spisar, diskmaskiner, tvättmaskiner, köksfläktar.

Exempel: soffor, sängar.

Betong & Sten

Impregnerat trä

Exempel: jord, sten, betong, tegel.

Impregnerat trä klassas som farligt avfall och måste därför sorteras ut för sig.

Trä

Däck

Ej tryckimpregnerat. Exempel: dörrar, spånskivor, trämöbler, rivningsvirke.

Bildäck utan fälg.

Gips

Däck med fälg

Gipsskivor.

Bildäck med fälg.

Planglas

Färgade glasförpackningar

Exempel: fönster, speglar.

Flaskor och burkar av färgat glas. Obs: Porslin, keramik och glas som inte är
förpackningar (t.ex. dricksglas) sorteras som ”Porslin & keramik”.

Isolering

Ofärgade glasförpackningar

Exempel: isolering, säkringar.

Metall

Flaskor och burkar av ofärgat glas. Obs: Porslin, keramik och glas som inte är
förpackningar (t.ex. dricksglas) sorteras som ”Porslin & keramik”.

Metallförpackningar

Exempel: badkar, cyklar, rör, stekpannor, kastruller, möbler av metall, verktyg av
metall, plastgran (då den till störst del består av metall).

Exempel: konservburkar, tuber, lock, kapsyler, aluminiumfolie, aluminumformar.
Obs: Metallartiklar som inte är förpackningar (t.ex. kastruller och vvs-detaljer)
sorteras som ”Metallskrot”.

Porslin & Keramik

Hårda plastförpackningar

Exempel: prydnadssaker/blomkrukor av porslin och keramik, dricksglas.

Exempel: plastflaskor till tvål och diskmedel, plastdunkar till saft, ketchupflaskor,
plast-påsar, plastfolie, cellofanplast, frigolit. Obs: Plastartiklar som inte är
förpackningar (t.ex. möbler och leksaker) sorteras som ”Energiåtervinning”.

Wellpapp
Wellpapp känns igen på det vågade mittskiktet.

Energiåtervinning
Till energiåtervinning hör avfall som brinner lätt och som inte kan sorteras i
någon annan fraktion. Exempel: möbler, mattor, skumgummi, böcker med hård
pärm.

Pappersförpackningar
Exempel: mjölk- och juicepaket, kartonger, socker- och mjölpåsar, toarullar,
bärkassar av papper, julklappspapper, presentpapper.

Tidningar
Exempel: tidningar, tidskrifter, reklam, skriv- och ritpapper, pocketböcker.

Öppettider
Måndag
Tisdag-fredag
Lördag

15.00-19.00
15.00-18.00
10.00-13.00

Vid helgdagar har vi ändrade öppettider.
Läs mer på www.amaq.se.
Trädgårdsavfall: kan lämnas dygnet runt.
Träavfall: Lämnas enkelt bredvid Kretsloppsgården
måndagar 15.00-19.00 och lördagar kl 10.00-13.00.
Övriga dagar lämnar du träavfallet i container inne på
återvinningscentralen.

Kontakt
Återvinningscentralen: 0380-463 79.
Amaqs kundservice: 0380-463 70, amaq@aneby.se.

Aneby Miljö & Vatten AB
0380-46 370
www.amaq.se

