
Flik 3 - bilaga 
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Fastighetsnära insamling av grovsopor el-avfall och farligt avfall - Det större huset  
Ett av två vitmålade hus med blå dörrar som ligger intill Kvartalsvägen 8 (nära vändplanen)   

Grovsopor – brännbart 3 x 660 l kärl 

Exempel på vad som kan lämnas här: 

Grovsopor – ej brännbart 1 x 375 l kärl 

Exempel på vad som kan lämnas här: 

Låst skåp för Farligt avfall 

Exempel på vad som kan lämnas här: 

 

Textilier (kläder, filtar, täcken mm) 

Plasthinkar/plastgranar mm 

Stora leksaker utan sladd eller batteri 

Madrass 

Mattor 

Möbler: pall, stol i trä eller plast 

Presenning 

Trädgårdsmöbler (trä och plast utan 

metallrör) 

Väskor i brännbart material 

 

 

Föremål av metall; 

Cykeldelar,  

Handverktyg (ej 

eldrivna), mm  

Bestick, knivar, 

köksredskap 

Kastrull 

Stekpannor 

Leksaker av metall 

 

Glas (dricksglas, fat, 

vas och liknande – 

krossat glas ska 

paketeras) 

Gipsföremål 

Keramikföremål 

Porslin 

Lergods 

Lecakulor 

Säkring/propp 

Färg, lack och lim 

Olja 

Lösningsmedel 

Bekämpningsmedel 

Rengöringsmedel 

Sprayburkar-m/u innehåll. 

 

Farligt avfall ska vara 

innehållsmärkt! 

Omärkta kärl lämnas på 

återvinningsstationen.  

Glykol 

Fotokemikalier 

Lut, soda och syror 

Kvicksilver 

Cigarettändare m/u gas 

Bly 

I övrigt se broschyren. 

”Farligt avfall”. 

 

Kasserade läkemedel 

lämnas på apotek! 

Farligt avfall lämnas i kartong som står framför 

skåpet för farligt avfall alla helgfria vardagar dock 

senast kl 16.00 på fredagar.  

 

El-avfall - apparater av mindre modell 

Exempel på vad som kan lämnas här: 

 

 

Elavfall 

 

 

Lämnas i 

Varje boende får själv ansvara för att 

nedanstående uttjänta avfall fraktas till 

återvinningsstationen : 

  

Brandvarnare 

CD-spelare 

Video 

Digitalbox/tv-box 

Elkabel/sladd 

Brödrost 

Eldriven 

hushållsmaskin 

 

Dator(platt 

skärm)/datortillbehör 

Mindre platt-TV 

/fjärrkontroll 

Övrig elektronik 

Infravärmare 

Digital 

febertermometer 

Mikrovågsugn 

 

Lysrör Märkt kärl stående på 

golvet 
 Vitvaror: Kylskåp, frysskåp, spisar och 

tvättmaskiner, diskmaskiner mm 

Glödlampor 

 

 

Kärl på väggen märkt  

Ljuskällor 
 Brännbara sopor: soffor, fåtöljer och övriga 

stora och skrymmande och brännbara sopor 

Lågenergilampor Kärl på väggen märkt 

Ljuskällor 
 TV-apparater och dataskärmar av större modell 

s.k. tjock-tv mm 

Batterier Kärl på väggen märkt 

Batterier 
 Byggmaterial (fast inredning som rivits ut vid 

lägenhetsrenovering – brädor, lister, gipsskiva, 

rör, badkar, toalettstolar, handfat  

heltäckningsmatta mm) 

 


