
Gärstad  
återvinningscentral

Företag/Verksamheter

Regler och villkor
•  Avfallslämnaren ska sortera avfallet enligt anvisningar på 

återvinningscentralen.

•  Största tillåtna fordonsekipage är personbil med släp, pick-

lastbil eller traktor och släp är inte tillåtet.

• 
lämna mindre mängder sorterat avfall här på Gärstad 
återvinningscentral. (Återvinningscentralerna Malmen och 

kommun.)

Hushållen bekostar återvinningscentralerna
Återvinningscentralerna är i första hand avsedda för grovavfall från  hushåll i 
Linköpings kommun. Det är hushållen som  bekostar återvinnings centralerna 

det ingenting extra för privatpersoner när de besöker återvinningscentralen.
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Råd och tips!  

• 
metall, brännbart, farligt avfall, el-avfall och förpack-
ningar o s v för sig. Då går besöket snabbare och smidi-
gare när du väl är på plats.  

•  Packa bilen i den ordning som du har tänkt lämna avfal-
let. Sist in först ut. 

•  Töm ur säckar och kartonger i containrarna. Kartonger 
sorteras i container för återvinning av wellpapp. Pap-
persfibern i wellpapp kan återvinnas flera gånger om. 
Din insats gör skillnad!

•  I samband med helg och veckostart har vi som mest 

•  Nyhet! Nu  kan du även lämna utsorterad gips och 
betongkross i en egen avlämningsficka.

Mellanlager Farligt avfall
Infart grind 4

07.00-18.00
08.30-16.30

Måndag-fredag 
Lördag 
Söndag

Under april, maj och oktober har vi söndagsöppet 
kl. 9.00-16.00 på återvinningscentralerna i Linköping.
Öppet även på Tre�ondagsa�on, Påska�on, Valborgs-
borgsmässoa�on och Pingsta�on om dagen infaller på 
på en vardag eller lördag. Stängt övriga a�nar och röda
dagar. Tel. 013-20 93 01
Adress:  Återvinningsvägen 2 

Stängt

Mer information tekniskaverken.se
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Välkommen till 
Gärstad återvinningscentral

På Gärstad återvinningscentral har företag och 

sorterat avfall. Avfallslämnaren sorterar själv 
avfallet och på anläggningen fi nns skyltar som talar 
om vad som ska lämnas på respektive plats. Du är 

över något. 

Farligt avfall 
Farligt avfall ska lämnas till Mellanlagret för farligt avfall som 

klockan 07.00-16.00 måndag-fredag. 

Hämtning kan också beställas av Tekniska Verken. Kontakta 
oss på, telefon 013-20 90 40 för beställning och rådgivning.  

Företag och verksamheter betalar för varje besök
Företag och verksamheter betalar för varje besök på återvin-

 reks troksgateröf va gnin mältu hco rednuk ayn va gnirertsigeR

om före tagets organisationsnummer. Varje kort är kopplat till 
regi streringsnumret på 
med 500 kr.

Second hand
• Böcker
•  Klädinsamling
• Möbler
• m m

Vitvaror
• Kyl/frys
• Spisar

• m m

Förpackningar och tidningar
•  Glasförpackningar 

(färgade, ofärgade)
• Metallförpackningar
• Plastförpackningar
• Pappersförpackningar
• Tidningar

Diverse
• Asbest
• Däck
• Däck med fälg

Trädgårdsavfall mm
• Betong
• Jord och sten
• Ris
•  Komposterbart 

trädgårdsavfall

betong, m m

Containerramp
• Till förbränning
• Trä
• Metallskrot
• Porslin/isolering
• Gips
• Soff or/Sängar
• Wellpapp
• Tryckimpreg trä

Orienteringskarta

Kortregistrering
Företag/verksamheterAvfallet som lämnas här återanvänds, materialåtervinns 

eller energiåtervinns. Den lilla del som inte kan hanteras 

Dessa fraktioner är 

•  Vitvaror 
• Trä/ris
• Metallskrot
• Wellpapp
• Elektronik

• Lysrör

Mellanlager Farligt avfall 
Infart grind 4




