avfallsanläggningen

Ordningsregler på återvinningscentralen
Som besökande till Björneborgs Återvinningscentral (ÅVC)
följer du givetvis de anvisningar som finns på skyltar och de
muntliga anvisningar som ges av personalen.

Hitta rätt på
återvinningscentralen
Björneborg

KOM IHÅG ATT ANMÄLA DIG TILL
DRIFTPERSONALEN, OM DU

Information för hushåll

• Har med dig asbestshaltigt avfall.
TILLTRÄDE OCH ORDNING
• Som avfallslämnare har du tillträde till området inom inhäg-

naden, plan för trädgårdsavfall och förpackningsbehållare.
Du är också välkommen att gå längs den naturstig som går
runt anläggningen samt rastplatsen.

• Följa anvisningar gällande körriktning.
• Parkering får endast ske på anvisad plats.
• Du får inte lämna glödande aska, göra upp eld eller tömma
askkoppar. Rökning är inte tillåtet inom anläggningen.

ÖPPETTIDER
Måndag
Torsdag

14-19
14-19

• Du får inte plocka bland avfallet eller föra ut avfall från
anläggningen.
• Du måste själv städa om du skräpar ner på anläggningen
eller inom dessytterområde.

Helgdagar och helgdagsaftnar stängt

• Fotografering inom anläggningen är tillåten endast efter
personalens medgivande.
• Du är ansvarig för barn som du har med dig. Låt inte barn
springa omkring på rampen. Det finns risk att de skadar sig.
• Du är ansvarig för husdjur som du har med dig. Husdjur får
inte släppas ut ur bilen.

!

KONTAKT
RENHÅLLNINGEN
Kundmottagare Strandmossen		
Renhållningschef
Kommunväxel
Larm

0550-839 88
0550-881 35
0550-880 00
112

FARLIGA ÄMNEN

Dessa skall vara väl förpackade, om möjligt i originalemballage, märkta och lämnas vid miljöstationen.
För avlämnande av asbest skall du alltid kontakta
personalen.

Kristinehamns kommun, 6A Tekniska förvaltningen, 681 84 Kristinehamn
E-post: tekniska@kristinehamn.se, kristinehamn.se
Broschyren uppdaterad 2018-12-01

ÅTERVINNINGSCENTRAL FÖR HUSHÅLL
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FÖRTECKNING ÖVER BEHÅLLARNAS INNEHÅLL
1 ÅTERBRUK – Hela o rena saker för återanvändning. Ej El-avfall.
2 FARLIGT AVFALL – Kemikalier som normalt uppstår i ett hushåll.
3 EL-AVFALL – Allt med sladd eller batteri, ljuskällor, småbatterier
och start batterier.
VITVAROR OCH KYLMÖBLER som normalt uppkommer i ett
hushåll.
4 OBEHANDLAT TRÄ – Exempelvis träavfall från snickerier, rivning
och emballage.
5 MÅLAT O LACKAT TRÄ – Exempelvis träavfall från snickerier,
rivning, möbler och emballage.
6 FÖNSTER O DÖRRAR – Fönster och dörrar med glas, persienner
och inklädning av aluminium.
7 MÖBLER MED METALLFJÄDRAR – Soffor, sängar, fåtöljer.
8 BRÄNNBART – Textilier som inte går att återanvända, plastdetaljer,
dynor/skumgummi, tapeter, mattor. Ej PVC plast.
9 METALL SKROT – Skrot med ett metall innehåll om minst 50 %
metaller. Ej tryckkärl eller tankar med vätska eller El-avfall.
10 DÄCK MED FÄLG – Slangar lämnas som Brännbart. Cykel och
moped däck lämnas som Metall skrot eller som Brännbart.
11 DÄCK UTAN FÄLG - Slangar lämnas som Brännbart. Cykel och
moped däck lämnas som Metall skrot eller som Brännbart.
12 PLANGLAS – Alla former av plan – och spegelglas, bilrutor,
laminerat glas. Ej glas keramik såsom ugnsformar, glashällar, glas från
microugnar.
13 GIPS – Gips från nybyggnation eller rivning. Skall vara fritt från annat avfall exempelvis isolering, plast, trä – och stålreglar.
14 ASBEST – Alla former av asbesthaltigt avfall. Fritt från annat avfall.
15 ISOLERING – Isoleringsmaterial av mineralull, skall vara fritt från
annat avfall.
16 FYLLNADSMASSOR – Sten, grus, betong, tegel, klinker, porslin.
Skall vara fritt från annat avfall.
17 IMPREGNERAT TRÄ – Tryckimpregnerat trä, slipers, ledningsstolpar.
18 RESTAVFALL – Tjärpapp, PVC plast exempelvis äldre avloppsrör
och golv mattor. Komplexa konstruktioner såsom byggskivor med gips
och kakel.

