Välkommen till Vika Återvinningscentral
Avfallet som lämnas här återanvänds, materialåtervinns eller energiåtervinns.
Den lilla del som inte kan hanteras på något annat sätt deponeras.
Här finns alltid personal som hjälper dig till rätta. Fråga oss gärna om du undrar över något.

1 Böcker
Pocket och inbundna.
2 Tidningar
Tidningar, broschyrer, kataloger, reklamblad och skrivpapper.
Allt fritt från plast.

8 Hemelektronik
All hemelektronik som drivs av sladd, batteri och solcell
(leksaker, hushållsprodukter och verktyg). T.ex. datorer,
bärbara datorer, dammsugare, micro, elradiator,
lampa/armatur, mobiltelefon.
Ej bildskärmar och TV.

3 Well/Kartong
Förpackningar av papper och kartong. T.ex. kartonger för flingor
och tvättmedel, rengjorda mjölk-, juiceförpackningar o.s.v,
papperspåsar, present- och julklappspapper, wellpapp.

9 Pärmar, cykeldäck, dynor, kuddar, skumgummimadrasser,
frigolit, bruksföremål av plast (t.ex. hinkar, pulkor, leksaker,
blomkrukor och altantak) samt plastmattor.
Ej trä, papper, kartong, plastförpackningar.

4 Resårmöbler
Möbler av sammansatt material, t.ex. fåtöljer, soffor, resårsängar,
resårmöbler, dörrar och fönster med glasruta i samt speglar
med ram.
Ej rena metall- eller trämöbler, dynor.

10 Krymp- och sträckfilm

5 Metall
Badkar, cykeldelar, bestick, takplåt, beslag m.m.
Spik, skruv och kabel ska läggas i separata behållare.

12 Textilier

6 Isolering
Endast isolering.
Fri från plast.

13 Bly/bilbatterier

Transparent emballageplast.

11 Gips
Endast gips och rena gipsprodukter.

Torra kläder och annan textil, accessoarer samt skor till
välgörenhet. Ej fuktiga, oljiga och illaluktande.

Stora blybatterier >3 kg/st.

14 Farligt avfall
7 Trä
Trämöbler, rivningsvirke, pallar och träspill.
Ej impregnerat.

Spillolja, färgrester, lösningsmedel, rengöringsmedel,
bekämpningsmedel, lim och kvicksilvertermometrar m.m.
Sorteras i uppmärkta boxar.

15 Förpackningar

21 Litiumbatterier

Plast: Plastflaskor, plastburkar, plastdunkar (ej bensindunkar och
liknande) plastlock, plastpåsar/kassar, vakuumförpackningar,
plasttuber, refillpaket, frigolit.
Tömda och rena. För att underlätta eftersorteringen, lämna
plastförpackningarna lösa i behållare. Ta även av korkar och lock.

Litiumbatterier och batterier från t.ex. verktyg och bärbara datorer
ingår i denna fraktion. Mobilbatterier är extra känsliga och ska därför
också läggas i denna fraktion.
Blottade poler tejpas.

Metall: Konservburkar, läskburkar, lock och kapsyler.
Well och kartong: Kartonger och papperspåsar.
Glas: Endast flaskor och burkar helt utan porslin/keramik.
Sorteras i färgat resp. ofärgat.

16 Kabel
All sorts kabel.

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

18 Däck med fälg
Bildäck, motorcykel- och mopeddäck monterade på fälg.

19 Däck utan fälg

21 Elmotorer
Endast elmotorer.

21 Verksamhetselektronik
Bileletronik, elcentraler etc.

22 Trädgårdsmöber
Av ren plast utan metall.

23 Nät och armering
Hönsnät, armeringsjärn, taggtråd, fårstängsel, vajer och stålband.

24 Kyl och frys
Kyl, frys, värmepump, AC-utrustning.

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

Bildäck, motorcykel- och mopeddäck.

26 Kompost
20 Bildskärmar och TV

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

21 Lysrör
Raka lysrör 60 cm och längre.
Hela och utan förpackning.

27 Impregnerat trä

21 Glöd-/lågenergilampor

28 Trä obehandlat

Vanliga glödlampor, LED-lampor, halogenlampor,
lågenergilampor, böjda lysrör, korta lysrör (<60 cm).
Hela och utan förpackning.

Träd, stockar och grenar.

21 Bly
Endast bly

21 Småbatterier

Trallvirke, skärmar o. dyl. av impregnerat trä samt slipers.

29 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”.

Blandade små batterier (max 3 kg/st).

Öppettider för privatpersoner
Råd och tips!
Förbered ditt besök. Sortera avfallet hemma;
metall, farligt avfall, elavfall och förpackningar osv.
för sig. Då går besöket snabbare och smidigare när
du väl är på plats.
Packa bilen i den ordning som du har tänkt lämna
avfallet. Sist in först ut.
Töm ur kartonger i containrarna. Kartonger sorteras
i container för återvinning av wellpapp.
Pappersfibern i wellpapp kan återvinnas flera
gånger om. Din insats gör skillnad!

Måndag–tisdag
Onsdag
Torsdag–fredag
Lördag

07.00–16.00
07.00–19.00
07.00–16.00
09.00–13.00

Öppettider för företag (obligatorisk invägning)
Måndag–fredag 07.00–16.00
Vi har öppet på trettondagsafton, påskafton, valborgsmässoafton
och pingstafton om den dagen är en vardag eller lördag. Vi stänger
16.00 vardagar före röd dag samt dagen före julafton och
nyårsafton. Röda dagar har vi stängt.
Vika Återvinningscentral
0150-579 52
www.tekniskaverken.se

