VÄLKOMMEN TILL

BOO

KRETSLOPPSCENTRAL
Här kan du bland annat lämna återbruksföremål,
ditt grovavfall, farliga avfall och elavfall.
ORDINARIE ÖPPETTIDER

MÅNDAG–TORSDAG KL. 10–19
FREDAG–SÖNDAG KL. 10–16

STÄNGT
Nyårsafton, nyårsdagen
Midsommarafton, midsommardagen
Julafton, juldagen

SÄRSKILDA ÖPPETTIDER
KL. 10–16

Trettondagsafton, trettondag jul
Långfredag, påskafton, påskdagen,
annandag påsk
Valborgsmässoafton, 1:a maj 		
Kristihimmelsfärdsdag
Pingstafton, pingstdagen
Sveriges nationaldag
Alla helgons dag
Annandag jul

TÄNK PÅ ATT
Allt som lämnas ska sorteras enligt anvisning, i avsedd behållare.

Avfall som uppstår i hushållet får lämnas på
kretsloppscentralen, ej verksamhetsavfall.

Där man uppmanas att tömma säcken
ska materialet i säcken (eller kartongen)
sorteras i avsedd behållare. Tomma säckar
placeras i avsett sopkärl som står vid varje
containerplats på rampen. Tomma kartonger placeras i containern för wellpapp.

Hålla barn under uppsikt. Målsman ansvarar för sina barn. OBS! var uppmärksam på
trafiken inne på kretsloppscentralen.

Du är välkommen hit med fordon som
väger upp till 3,5 ton eller fordonskombinationer du får framföra med B-körkort.
Följa de sorteringsinstruktioner som finns på
skyltar och/eller som du får från personalen.

Parkera endast på anvisade platser.
Allt material som lämnas på kretsloppscentralen tillhör Nacka vatten och avfall AB.
Det är förbjudet att plocka saker från containrar, återbruksdelen eller andra behållare.
Rökning är förbjudet på hela anläggningen.
Är du osäker? Fråga personalen, de vet.

SÅ HITTAR DU HIT: Åk Värmdövägen mot Gustavsberg. Ta höger i rondellen till Boovägen,
se skylt. Boo återvinningscentral ligger på Boovägen 30, vid Morkullsvägen.

PACKLISTA FÖR BOO KRETSLOPPSCENTRAL
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Fraktion
Fallfrukt
Gips
Trä
Ris & grenar
Impregnerat trä
Resårmöbler
Brännbart
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Trä
Farligt avfall
Elektronik
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Fraktion
Ljuskällor
Bilbatterier
Småbatterier
Återbruk
Textil
Vitvaror
Däck med fälg
Däck utan fälg
Kyl & frys
Pappersförpackningar
Plastförpackningar
Glasförpackningar
Metallförpackningar
Tidningar

Tack för att du återvinner och lämnar för återbruk!

EXEMPEL PÅ VAD DU KAN LÄMNA VID
BOO KRETSLOPPSCENTRAL
Batterier
Bilbatterier, båtbatterier,
MC-batterier, småbatterier

frityrolja, spillolja, kvicksilver,
bekämpningsmedel, sprayflaskor, tvätt- & skurmedel,
syror, avkalkningsmedel,
fotokemikalier

Brännbart
Saker som inte går att sortera
Förpackningar
i någon annan behållare
Pappersförpackning, plastoch som går att elda upp
förpackning, metallförpackTill exempel, gummi- /plastning, glasförpackning och
mattor, böcker med hårda
tidningar
pärmar, pärmar, DVD-filmer,
Gips
VHS-filmer.
Endast gipsskivor (målade
Deponi
och/eller tapetserade går bra)
Saker som inte går att sortera
i någon annan behållare och Impregnerat trä
Slipers, telefonstolpar, trycksom inte går att elda upp.
impregnerat trä
Till exempel, porslin, isolering,
planglas, sten och jord
Kyl & frys
Kyl & frys, mobila apparater
Däck med och utan fälg
med kylmedium
Bil och MC-däck
Ljuskällor
Elektronik
Glödlampor, lysrör,
Mikrovågsugn, dator, TV,
lågenergilampor
dataskärm, sladd, lampa,
skrivare, dammsugare
Metall
Cykel, kastrull, stekpanna,
Fallfrukt
diskbänk, barnvagn, järnrör
Fallfrukt från din trädgård
Resårmöbler
Farligt avfall
Sängar med fjädring (resårOBS! förpackningen måste
madrass), soffor utan lösa
vara hel och märkt med
dynor, stoppade fåtöljer
innehåll.
Ris & grenar
Till exempel, färg, lim,
Trädgårdsris och grenar
kosmetika, lösningsmedel,

Textil
OBS! Förpackas i påsar/
säckar.
Tyg och kläder som är för
trasigt för att använda.
Trä
Brädor, trämöbler (utan
stoppning eller klädsel),
spånskivor, klickgolv
Trädgårdskompost
Gräsklipp, löv och jord
Vitvaror
Diskmaskin, tvättmaskin,
tortumlare och spis
Wellpapp
Endast wellpapp/kartong
Återbruk
Saker som upplevs vara
i för bra skick för att
behöva slängas.
Till exempel,
möbler, leksaker
och textil såsom
mattor och kuddar

För vår livsmiljö

nackavattenavfall.se

Nacka vatten och avfall AB • 08-718 80 00 • info@nacka.se • nackavattenavfall.se

