
 

Information om miljo stugan   

Allmänt 

Är det fullt i ett kärl och det inte går att packa ihop avfallet får ni avvakta 

tömning eller ta er till den kommunala återvinningsstationen vid Långbrodal 

bollplan. Överlastade kärl ger extrakostnader för plockning och extrakärl! Avfall 

som inte klassas som hushållsavfall eller som tas emot i denna miljöstuga får ni 

själva köra till närmaste återvinningscentral, vilka är: 

 Sätra, Strömsätravägen 8, Skärholmen, Sätra industriområde  

 Östberga, Bussens Väg 2, Huddingevägen/Sockenvägen vid Årstafältet 

 Enbart trädgårdsavfall,  Selaövägen 17, Högdalens industriområde 

Detta gäller för de olika avfallsfraktionerna: 
 

 
  Varannan tisdag skall miljöstugan tömmas. 

Wellkartong och pappersförpackningar (3 kärl, hämtas måndag varje vecka) 

 
Här ska slängas: Pappförpackningar för livsmedel, mjölk- och juiceförpackningar, 

bärkassar, presentpapper samt mindre wellpapplådor. 

Här ska inte slängas: Kuvert (släng i hushållsavfall). Stora förpackningar som inte går 

ner i behållaren (lämnas på återvinningscentral eller sönderdelas i mindre delar). 

Tidningspapper (1 kärl, hämtas måndag ojämn vecka ) 

 
Här ska slängas: Tidningar, magasin, reklamblad, broschyrer, skrivpapper samt 

kataloger. 

Här ska inte slängas: Kuvert, Post-it lappar, vykort (brännbart – släng i ditt 

hushållsavfall).  

  



 
Plastförpackningar (2 kärl, hämtas tisdag ojämn vecka) 

 
Här ska slängas: Pastflaskor, bärkassar, plastpåsar och plastfilm. Hårda och mjuka 

plastförpackningar kan läggas i samma kärl. Kom ihåg att förpackningarna ska vara 

rengjorda. 

Här ska inte slängas: Pulkor, leksaker i plast och liknande. Tänk på att allt som är 

tillverkat av plast inte automatiskt räknas som en plastförpackning. 

Metallförpackningar (1 kärl, hämtas tisdag ojämn vecka) 

 
Här ska slängas: Konservburkar, aluminiumfolie, metallock och värmeljushållare. Om 

förpackningen består av flera material, till exempel en metallburk med plastlock, sortera 

då varje material för sig. Kom ihåg att förpackningarna ska vara rengjorda. 

Här ska inte slängas: Produkter av metall – till exempel verktyg, stekpannor och 

liknande. Dessa ska läggas i containern för metallskrot på återvinningscentralen. 

Färgat glas (1 kärl), ofärgat glas (1 kärl) hämtas måndag jämn vecka 

 
Det här ska inte sorteras som glas: Dricksglas, porslin, keramik, plexiglas, kristallglas, 

fönsterglas och spegelglas. Då dessa typer av glas inte lämpar sig för återvinning – eller 

kanske till och med stör återvinningsprocessen. 

Småbatterier  och glödlampor (1 kärl per fraktion, ingen schemalagd hämtning) 

Eftersom behovet för tömning av dessa fraktioner är litet och kostnaden hög gör vi det 

själva vid besök på återvinningscentalen. Alla är välkomna att hjälpa till med detta.  

Vid frågor kontakta Mikael Olshammar, Linbodavägen 3, 0730-789 733, 

olshammar@hotmail.com 

mailto:olshammar@hotmail.com

