Augusti 2021
i samarbete med

Insamling av farligt avfall - hushåll
Farligt avfall har egenskaper som är farliga för
människors hälsa och miljö. Det kan till exempel
vara frätande, giftigt eller cancerframkallande.
Det är därför viktigt att det hanteras rätt och inte
hamnar tillsammans med hushållsavfallet utan
kommer till särskild behandling.
Hur går det till?
Året om kan hushållen lämna farligt avfall på våra
återvinningscentraler. Utöver det erbjuder vi hushållen
att lämna farligt avfall till miljöbilen under augusti
enligt schemat nedan.

Kostar det något?
Insamling med miljöbilen, mottagning på återvinningscentral, sortering och behandling av farligt avfall från
hushåll ingår i renhållningsavgiften.
Hur får jag mer information?
Besök sormlandvatten.se för information om bland
annat farligt avfall, aktuell drift och kontaktuppgifter.
Tack för att du sorterar ditt farliga avfall!

Miljöbilen kommer att stå placerad enligt nedan
Flen - vecka 33

Katrineholm - vecka 34

Må 16 aug

Må 23 aug

Vingåker - vecka 35
Må 30 aug

17.00-18.00 Mellösa, Domarv. (ÅVS)

17.00-18.00 Forssjö idrottshall, Svanv. (ÅVS)

17.00-18.00 Läppe camping, p-plats (ÅVS)

18.30-20.00 Hälleforsnäs, Torsbov. 2 (ÅVS)

18.30-19.30 Strångsjö, f.d. bensinstation

18.30-19.30 Baggetorp, f.d. affären (ÅVS)

Ti 17 aug

Ti 24 aug

17.00-18.30 Malmköping, Heden, Förrådsg. (ÅVS) 17.00-18.00 Valla, Tempo, Magasinsg. (ÅVS)
19.00-20.00 Forssa Kyrka

18.30-19.30 Sköldinge fotbollsplan, Kanntorpsg. (ÅVS)

On 18 aug

On 25 aug

18.00-20.00 Sparreholm, Tempo (ÅVS)

17.00-18.00 Katrineholm, Backavallen (ÅVS)
18.15-19.15 Katrineholm, Malmg. (ÅVS)

To 19 aug

To 26 aug

To 2 sep

17.00-18.00 Vadsbro, Storängsv./Vadsbrov.

17.00-19.00 Björkvik, servicebutiken, Vedebyv. (ÅVS)

17.00-18.30 Vingåker, Storg./Apoteksg., p-plats Coop (ÅVS)

18.30-19.30 Bettna, Kungsbackav./Valstav. (ÅVS)

19.00-20.00 Högsjö, Bruksv. (ÅVS)

Fr 20 aug

Fr 27 aug

17.00-19.00 Willys parkeringen, Tegelv. 2 (ÅVS)

17.00-18.00 Bie, Bieåsen (ÅVS)
18.30-20.00 Julita, ICA Julitahallen (ÅVS)

ÅVS = Återvinningsstation, där du lämnar dina förpackningar och tidningar.
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Vad får jag lämna som farligt avfall?
Spillolja i dunk, men inte fat
Lösningsmedel - lacknafta, thinner, fotogen, aceton
Färg-, lack- och limrester
Syror och alkalier - batterisyra, kaustiksoda, ammoniak
Bekämpningsmedel, inte fat
Kemiska produkter och fotokemikalier
Kvicksilverhaltiga avfall - termometrar
Småbatterier, glödlampor, lågenergilampor, lysrör
Smått elavfall
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Vad får jag inte lämna som farligt avfall?
Tomma förpackningar som innehållit farligt avfall
Större elavfall
Bilbatterier
Kyl- och frysmöbler
Metallskrot
Tidningar och förpackningar

