
Ullstämma 
återvinningscentral

för hushållens grovavfall

Regler och villkor

•  Här lämnas grovavfall, el-avfall och farligt 
avfall från hushåll i Linköpings kommun. 
 Återvinningscentralen får endast användas  
av privatpersoner och avfallet som lämnas ska 
vara av det slaget att det normalt uppkommer i 
ett hushåll. 

•  Avfallslämnaren ska sortera avfallet enligt anvis-
ningar på återvinningscentralen.  

•  Största tillåtna fordonsekipage är personbil med 
släp, pick-up eller liknande. Avlämning med tung 
lastbil eller traktor och släp är inte  tillåtet.  

•  Det är inte tillåtet för företag och verksam heter 
att lämna avfall här. Verksamhetsutövare hälsas 
välkomna till Gärstad återvinnings central.

Öppettider återvinnings centralerna

Malmen och Ullstämma
Måndag 06.30-20.00
Tis-tors 09.00-18.00
Fredag 06.30-18.00
Lördag 08.30-16.30

Gärstad
Mån-fre 07.00-18.00
Lördag 08.30-16.30

I april, maj och oktober har vi söndagsöppet. Öppet som ovan 
även på Trettondags-, Påsk-, Valborgsmässo- och Pingstafton, 
om dagen infaller på en vardag eller lördag. Stängt övriga 
aftnar och röda dagar.
För kartor till återvinningscentralerna se tekniskaverken.se
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Hyr container

Ska du renovera eller rensa hemma  kanske du vill bli av 
med större mängder skrymmande avfall vid ett tillfälle. Då 
kan du hyra en container av oss. Kontakta oss så hjälper 
vi dig med prisuppgifter och ser till att du får rätt sorts 
container,  
tel 013-20 80 94.
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Telefonnummer
Gärstad 013-209301
Malmen 013-209313
Ullstämma: 013-308690



Välkommen till 
Ullstämma återvinningscentral

Här lämnar du som privatperson  boende i 
 Linköpings kommun ditt  grovavfall,  elavfall och 
farliga avfall. Ditt  besök kostar inget  extra. Återvin-
ningscentralerna  bekostas  genom hushållens avgift  
för ordinarie  sophämtning. 

Här fi nns alltid personal som hjälper dig till rätt a. 
Fråga oss gärna om du undrar över något. Vi fi nns 
här för din skull.

Second hand
• böcker
•  klädinsamling
• möbler
• m m

Vitvaror
• kyl/frys
• spisar
• tvätt maskiner
• m m

Förpackningar och tidningar
•  glasförpackningar (färgade, ofärgade)
• metallförpackningar
• plastförpackningar
• pappersförpackningar
• tidningar

Diverse
• asbest
• däck
• däck med fälg

Trädgårdsavfall
• kompost
• ris
• sten, jord, betong
• m m

Farligt avfall
• batt erier
• el-avfall
• färg
• glödlampor
• lysrör
• olja 
• m m

Övrigt avfall
• brännbart
• deponi
• metallskrot
• resårmöbler
• tryckimpregnerat virke
• träavfall
• wellpapp

Orienteringskarta

 Råd och tips!  

•  Förbered ditt  besök. Sortera avfallet hemma, metall, 
brännbart, farligt avfall, el-avfall 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 avfal-
let. Sist in först ut. 

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

•  I samband med helg och veckostart har vi som mest 
besökare. Vill du slippa trängas rekommenderar vi att  
besöka återvinningscentralen under övriga öppett ider. 

Håll uppsikt över 
era barn när ni 

vistas här!


