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Vika återvinningscentral
Sorteringsguide

1. Tidningar
Dags dningar, vecko dningar, broschyrer, kataloger,
reklamblad, skrivpapper och pocketböcker.
från plast.
2. Wellpapp/Kartong
Förpackningar av papper och kartong.
T.ex. kartonger för ﬂingor och tvä edel, rengjorda
tetraförpackningar, papperspåsar, present- och
julklappspapper, wellpapp.

6. Träavfall
Trämöbler, rivningsvirke, pallar och träspill. (Ej impregnerat)
7. Småelektronik
Elektriska (eller ba
rivna) leksaker,
hushållsprodukter och verktyg.
T.ex. dator, dammsugare, borrmaskin, elradiator,
lampa/armatur, mobiltelefon.

3. Resårmöbler
Möbler av sammansa material,
t.ex. fåtöljer, soﬀor, resårsängar, resårmöbler samt
dörrar och fönster med glasruta i.
Ej rena metall- eller trämöbler.

8. Brännbart avfall
Frigolit, pärmar, böcker, kläder, ma or, cykeldäck,
kuddar och madrasser i skumgummi, bruksföremål
av plast (ex. hinkar, pulkor, blomkrukor och
altantak) samt ma or.
Ej trä, papper, kartong eller rengjorda förpackningar
av plast.
.

4. Metall
Badkar, cykeldelar, bes , takplåt, beslag m.m.
Spik, skruv och kabel ska läggas i separat behållare.

9. Gips
Endast gips och rena gipsprodukter

5. Isolering
Endast isolering. Fri från plast.

10. Kläder
Hela och rena kläder + annan textil till välgörenhet.
11. Farligt avfall
Spillolja, färgrester, lösningsmedel, rengöringsmedel,
bekämpningsmedel, lim och termometrar m.m.
Sorteras i uppmärkta boxar.
12. Förpackningar
Glas: Endast flaskor och burkar helt utan
porslin/keramik.
Sorteras i färgat resp. ofärgat.
Metall: Konservburkar, läskburkar, lock och
kapsyler.
Plast: Hårda och mjuka plastförpackningar och
emballageplast (t.ex. plast som omslutit
dator/TV/mikrovågsugn etc. samt bubbelplast).
De måste vara rengjorda.
Well och kartong: Kartonger och papperspåsar.

18. Glöd-/lågenergilampor
Vanliga glödlampor, LED-lampor, halogenlampor,
lågenergilampor, böjda lysrör, korta lysrör (<60cm).
Hela och utan förpackning.
18. Lysrör
Raka lysrör 60cm och längre
Hela och utan förpackning.
18. Elmotorer, bilelektronik
Elmotorer (endast elmotorer)
Diverse bilelektronik
Lösa kylkompressorer
19. Nät och armering
Hönsnät, armeringsjärn, taggtråd, fårstängsel, vajer
och stålband.
19. Plastmöbler
Plastmöbler utan metall.
20. Kyl och frys
Kyl, frys, värmepump, AC-utrustning.

13. Kabel
All sorts kabel.

21. Vitvaror
Spis, ﬂäkt, tvättmaskin, torkskåp/tumlare.

14. Porslin och kakel
Spegelglas, kristall, dricksglas, handfat, WC, kakel,
klinker, planglas, lergods och porslin. Tegelstenar,
tegelpannor, puts, ﬁx och bruk.

22. Kompost
Löv, mossa, gräs, frukt, rent sågspån och halm.
Sot/aska från eldning av rent trä.

15. Däck med fälg
Bildäck, motorcykel- och mopeddäck som är
monterade på fälg.
16. Däck utan fälg
Bildäck, motorcykel- och mopeddäck.
17. TV/Bildskärmar
TV, bildskärmar, bärbara datorer.
18. Bly
Endast bly.

23. Impregnerat trä
Trallvirke, skärmar o dyl. av impregnerat trä
samt slipers.
24. Träd, grenar och kvistar
Ris och stockar.
25. Asbest
Värmeisolering i rör, från värmepannor och
ventilationsanläggningar samt t.ex. blomlådor och
plattor av eternit.
OBS! Ska förpackas i dubbla plastsäckar eller likvärdigt
och märkas ”asbest”.

18. Småbatterier
Blandade små batterier (max 3 kg/st)
18. Bly/bilbatterier
Stora blybatterier >3 kg/st.

Öppettider:
måndag-fredag
kl. 07:00-16:00
onsdag kvällsöppet till kl. 19:00
lördag
kl. 09:00-13:00
söndag och helgdag stängt
För mer detaljerade öppettider
besök tekniskaverken.se

Vika Återvinningscentral, 641 96 Katrineholm (vid väg 56),
Tel 0150-579 52, www.tekniskaverken.se
.

