Välkommen till kretsloppscentralen i Petterboda!

Exempel på vad som ska sorteras i olika behållare
Bilbatterier
Bil-, båt- och MCbatterier.
Brännbart
Böcker, papper, pärmar,
frigolit.

Kretsloppscentralens öppettider
Måndag 07.00-19.00
Tisdag- Torsdag 07.00-13.00 samt 16.00-19.00
Fredag 07.00-13.00
Lördag 09.00-15.00
Söndagar 09.00-14.00
Stängt övriga röda dagar och helgdagar samt midsommarafton, julafton och
nyårsafton.
Vi finns på Strömfallsvägen 73 i Petterboda.

Att tänka på
Du är välkommen med fordon som
väger upp till 3,5 ton eller
fordonskombinationer som du får
köra med B-körkort.
Kretsloppscentralen tar endast
emot grovavfall från Tyresös
hushåll och verksamheter i
kommunen med inpasseringskort
för företag.
För att minska köerna, sortera ditt
avfall hemma så att det blir lättare
att lämna av det på plats.

Följ de sorteringsanvisningar som
finns på skyltar, om du är osäker på
hur du ska sortera, fråga personalen.
Håll barnen under uppsikt och var
uppmärksam på trafiken inne på
anläggningen.
Allt material som lämnas på
anläggningen, tillhör Tyresö kommun.
Det är inte tillåtet att ta saker ur
containrar, miljöstation och andra
behållare.

Däck på fälg
Bil-och MC-däck på fälg.
Maximalt 4 st/besök.
Elektronik
Dator, hårtork, lamp-fot,
video, dammsug-are,
mikrovågsugn.
Dataskärmar, bildskärmar och TVapparater.
Farligt avfall i märkt
förpackning
Färg, lim, lack, lösningsmedel, spillolja,
kvicksilver, bekämpningsmedel, och
fotokemikalier.

Kyl- och frysvaror
Kylskåp, frys, ACanläggning, värmeväxlare och vinkyl.
Lastpallar
Lastpallar och
pallkragar i trä.
Ljuskällor Glödlampor,
smålampor och
lågenergilampor.
Metall
Cyklar, diskbänkar,
kastruller och
stekpannor.
Mjukplast
Plastsäckar,
emballageplast,
sträckplast och
plastpåsar.
Raka lysrör
60 cm eller längre.

Fyllnadsmassor
Jord, sten, betong, kakel
och tegel.

Restavfall
Gips, porslin, isolering,
planglas, kläder i säck,
textilier, mattor och
stoppade möbler.

Hårdplast
Hinkar, pulkor,
plastleksaker,
plastmöbler.

Ris
Ris och grenar.

Impregnerat trä
Slipers och tryckimpregnerat virke.

Second hand
Hela, rena och
användbara saker får
en chans till nytt liv.

Småbatterier
Knappcellsbatterier,
småbatterier.
Spisar och vitvaror
Spis, spisfläkt, torktumlare, ugn, tvätt-och
diskmaskin.
Trä
Plank, målat trä,
spånskivor, parkett
och trämöbler,
(separat insamling av
lastpallar finns).
Trädgårdsavfall
Löv, gräs och fallfrukt
(under hösten finns
separat insamling av
fallfrukt för
biogasproduktion).
Vedträ
Huggkubbar och
stockar.
Wellpapp
Wellpapp och kartong.
Övrigt
Förpackningar och
tidningar.

Med reservation för
eventuella ändringar.

