Orrnäs
återvinningscentral

SORTERINGSGUIDE

Välkommen till

Orrnäs återvinningscentral
Orrnäs återvinningscentral (ÅVC) är till
för dig som bor eller har verksamhet i
Ödeshögs kommun. Som privatperson
betalar du inget extra för ditt besök på
ÅVC, det är en tjänst som ingår i din
sophämtningsavgift.

Tips!
Sortera ditt avfall innan du åker till ÅVC,
då går det snabbt och lätt att lämna
avfallet på ÅVC.
Hittar du inte i vilken kategori
ditt avfall ska sorteras?
Fråga personalen på ÅVC!

TRÄDGÅRDSKOMPOST
Gräs, löv, fallfrukt, rötter och liknande
RIS
Grenar, kvistar och ris.
TRÄ
Brädor, plankor, masonit, spånskivor,
laminat, plywood och andra träföremål.
OBS! Tryckimpregnerat trä sorteras som
TRYCKIMPREGNERAT TRÄ.
FYLLNADSMASSOR
Sten, grus, jord, betong, cement, tegel,
mindre föremål av porslin, glas, lera och
stengods. OBS! Större porslinsföremål
(t.ex. toaletter och handfat) sorteras som
DEPONIREST.
KLÄDINSAMLING
Hela och rena kläder.

FÖRPACKNINGAR OCH
TIDNINGAR
Förpackningar av papp, plast och glas
sorteras i resp. container. Tidningar och
returpapper sorteras i container för returpapper. OBS! Förpackningar från
verksamheter? Kontakta ÅVC-personal!
GIPS
Alla typer av gipsavfall.
METALLSKROT
Cyklar, kastruller, rördelar av metall,
maskiner av metall, annat metallskrot.
OBS! Maskiner och behållare ska vara
tömda på bensin, diesel, olja och liknande.
TRYCKIMPREGNERAT TRÄ
Alla typer av tryckimpregnerat trä.
OBS! Trä som inte är tryckimpregnerat
sorteras som TRÄ.

WELLPAPP
Kartong och wellpapp.
RESÅRMÖBLER
Resårmadrasser, soffor och fåtöljer med
resårstoppning. OBS! Lösa dynor utan
resårstoppning sorteras som
OSORTERBART TILL FÖRBRÄNNING.
DEPONIREST
Isolering, VVS-porslin, kakel, klinkers,
planglas. OBS! Säckar måste tömmas.
Mindre mängder porslin, kakel, klinkers
och planglas sorteras som
FYLLNADSMASSOR.
OSORTERBART TILL
FÖRBRÄNNING
OBS! Endast brännbart avfall som inte
kan sorteras på annat sätt. Avfallet lämnas
löst eller i genomskinlig plastsäck.

KYLSKÅP, FRYSAR, VITVAROR
Har du drickakyl, frysdisk, kyldisk eller
liknande kyl/frys från verksamhet?
Kontakta ÅVC-personal!
OBS! Mikrovågsugnar sorteras som
ELEKTRONIK. Varmvattenberedare
sorteras som METALLSKROT.
FARLIGT AVFALL
Färg, oljor, kemikalier, lösningsmedel,
bekämpningsmedel m.m. Förpackningar
med rester av farligt avfall ska sorteras som
farligt avfall. Farligt avfall som lämnas utan
originalförpackning måste märkas med
innehåll.

EL- OCH ELEKTRONIKAVFALL
Sorteras i följande kategorier:
 Bilbatterier
 Kabelskrot
 Lysrör
 Blandat el- och
elektronikavfall
 Ljuskällor
 Småbatterier

DET HÄR TAS INTE EMOT
PÅ ORRNÄS ÅVC
 Osorterat avfall
 Avfall i svart sopsäck - avfall ska
lämnas löst eller i genomskinlig
sopsäck
 Bildäck - lämnas till återförsäljare
 Slaktavfall
 Tryckkärl & gastuber - lämnas till
återförsäljare
 Vapen, ammunition, sprängämnen
och liknande - lämnas till polisen

 Mediciner - lämnas på apoteket
 Asbest (eternit) - kontakta kundtjänst
för hänvisning

ÖPPETTIDER

Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag

12.00 - 18.30
Stängt
12.00 - 18.30
Stängt
07.30 - 15.30*
10.00 - 15.30

Stängt helgdagsafton och
helgdagar (röd dag).
*Lunchstängt 13.00 - 13.30

Kundtjänst: 0144-353 00

