Så här sorterar du

Tänk på att...

•

För att underlätta ditt besök: sortera             
avfallet hemma och lägg det i ordning efter
kartbilden.

•

•

Använd gärna vår digitala sorteringsguide
innan ditt besök. Du hittar sorterings-  guiden på ssam.se/sorteringsguide.

•

Ta gärna med dig egen bärhjälp vid behov.
Du kan alltid fråga personalen om råd,
men av arbetsmiljöskäl får de inte hjälpa
till med exempelvis tunga lyft.

•

Kan dina saker återanvändas?
Om ja, lämna dem istället till återbruk.

•

Om du är osäker på var du ska lämna      
något material, fråga vår personal.

På anläggningen är det enkelriktat, även på
rampen. Tänk på att hålla en låg hastighet
på anläggningen.
   Det är inte tillåtet att parkera i det körfältet
som är markerat med grön linje på kartan.
I körfältet som är markerat med orange linje
på kartan får du parkera för avlastning.  

•

Om du har barn med dig är det säkrare om
de sitter kvar i bilen. Om de vill vara med
och sortera avfall, tänk på att det kan vara
mycket trafik på området, samt att det kan
finnas glas och spik på marken.

•

När du slänger ditt avfall, tänk på att det är
mycket människor i rörelse omkring dig. Stå
inte i ditt släp och kasta avfallet mot         containern – det kan råka skada någon annan.
När du är färdig med din sortering, se dig
gärna om en extra gång för att försäkra dig
om att du inte har glömt kvar något och att
du har sopat rent efter dig.

För mer information

ssam.se

Återvinningscentralen i

Elsemåla

Öppettider
Måndag, onsdag, fredag      
Tisdag                                      
Torsdag (vinter)
Torsdag (sommar)
Lördag
Söndag

kl. 08.00–15.30
kl. 08.00–19.00
kl. 08.00–17.00                                             
kl. 08.00–19.00
kl. 09.00–14.00
Stängt

Var slänger jag detta?
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1.

Möbler

11. Trä

2.

Vitvaror

12. Betong/porslin

3.

Jord/ sten

13. Isolering

4.

Kompost/ris

14. Wellpapp

5.

Asbest/eternit

15. Rest efter sortering

6.

Tryckimpregnerat trä

16. Textil

7.

Trä

17. Återbruk

8.

Metallskrot

18. Farligt avfall/elavfall

9.

Trä

19. Gips

10. Hårdplast
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Gäller från oktober 2020.
Med reservation för ändringar.

