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SÅ HITTAR DU HIT: Älta kretsloppscentral ligger i Ältabergs verksamhetsområde, adress Örkroken 15.

Nya skyltar på kretsloppscentralen ökar tillgängligheten och gör det lättare
för alla att sortera rätt. Välkommen att fråga oss på kretsloppscentralen om du är
osäker på hur du ska sortera!

Sorteringsanvisningar, exempel
Batterier: Bilbatterier, båtbatterier, MC-batterier, småbatterier.
Cyklar: Hela och trasiga cyklar
samt cykeldelar.
Däck med och utan fälg: Biloch MC-däck.
Ej återvinningsbart: Saker som
inte går att sortera i någon annan
behållare och som inte går att
elda upp. T.ex. porslin, isolering,
glas och sten.
Elavfall: Mikrovågsugnar, datorer, TV, dataskärmar, sladdar,
lampor, skrivare, dammsugare.
Energiåtervinning: Saker som
inte går att sortera i någon annan
behållare och som går att elda
upp. T.ex. gummi- /plastmattor,
takpapp, tapetspill.
Fallfrukt: Fallfrukt från din
trädgård.
Farligt avfall: Förpackningen
måste vara hel och märkt med
innehåll. T.ex. färg, lim, kosmetika, lösningsmedel, frityrolja,
spillolja, kvicksilver, bekämpningsmedel, sprayflaskor, tvätt& skurmedel, syror, avkalkningsmedel, fotokemikalier.

Förpackningar: Förpackningar
av papper, plast, metall och glas
samt tidningar.

Trä: Brädor, trämöbler (utan
stoppning eller klädsel), spånskivor, klickgolv.

Gips: Endast gipsskivor (även
målade och/eller tapetserade).

Vitvaror: Diskmaskiner, tvättmaskiner, tortumlare och spisar.

Gräs & löv: Komposterbart
trädgårdsavfall.

Wellpapp: Endast wellpapp/
kartong.

Hårdplast: Hinkar, backar, pallar, möbler, leksaker av plast.

Återbruk: Saker som upplevs
vara i för bra skick för att slängas.
T.ex. möbler, leksaker, husgeråd
och textil såsom mattor och
kuddar.

Impregnerat trä: Slipers, telefonstolpar, tryckimpregnerat trä.
Kyl & frys: Kyl & frys, mobila
apparater med kylmedium.
Ljuskällor: Glödlampor, lysrör,
lågenergilampor.
Metall: Kastruller, stekpannor,
diskbänkar, barnvagnar, järnrör.
Ris & grenar: Trädgårdsris och
grenar.
Stoppade möbler: Sängar
med fjädring (resår- madrass),
soffor utan lösa dynor, stoppade
fåtöljer.
Textil: Tyg och kläder, helt eller
trasigt men torrt och rent.

Töm säcken och sortera avfallet i
avsedd behållare.
Allt material som lämnas
på kretsloppscentralen
tillhör Nacka vatten och
avfall. Det är förbjudet
att plocka saker
från containrar,
återbruksdelen eller
andra behållare.
Rökning är
förbjudet på hela
anläggningen.

Ordinarie öppettider: måndag-fredag kl. 16–20, lördag-söndag kl. 10–16
För avvikande öppettider se nackavattenavfall.se/kretsloppscentraler
Nacka vatten och avfall • kundservice@nvoa.se • 08-718 90 00 • nackavattenavfall.se

