
JAG SKA FLYTTA, VAD GÖR 
JAG MED MITT SKRÄP?



JAG SKA FLYTTA!

GROVAVFALL

Skänk, byt eller sälj i första hand. För det som ändå 

måste slängas, slängs detta sorterat på Återvinnings-

centralen (ÅVC) Voltgatan 27 i Märsta eller lämans till 

Returbilen.  

EXEMPEL:

 Möbler och mattor

 Balkonglådor

 Duschdraperier

 Pulkor

 Stekpannor och kastruller

 Termos och mycket annat

... MEN VAR LÄGGER JAG DETTA?

–  Elektriska apparater, batterier och glödlampor/

lyskällor läggs i avsedda behållare i miljöhuset/

elektronikrum. 

– Det som klassas som farligt avfall får absolut inte 

läggas i miljöhuset eller bara ställas någonstans, 

utan ska lämnas till miljöstation på Återvinningscen-

tralen (ÅVC) Voltgatan 27 eller Returbilen, så kunnig 

personal kan ta hand om det miljöfarliga avfallet på 

rätt sätt. 

Vare sig du ska flytta in hos eller ut från oss så är det mycket att tänka på inför flytten.  

Därför är det bra att redan nu börja rensa ur sånt du inte vill behålla. 

DU SOM FLYTTAR FRÅN OSS

När du flyttar måste du ta med dig alla dina tillhörighe-

ter som finns i lägenheten, men också de saker som 

du förvarat i förråd, garage och på balkong/uteplats. 

Allt du inte vill behålla måste du själv ombesörja att 

köra till Återvinningscentralen (ÅVC) Voltgatan 27 eller 

lämna till Returbilen.

OBSERVERA! Det är du som har ansvar för att ta med 

dig alla dina tillhörigheter för att slippa extra kostnader 

från oss. 

DU SOM FLYTTAR IN HOS OSS

Har du köpt nya saker? Behöver du bli av med de 

gamla, typ soffa, bord och annat som klassas som 

grovavfall, tänk på att du själv måste lämna detta till 

Återvinningscentralen (ÅVC) Voltgatan 27 eller till 

Returbilen. 

Ta gärna samtidigt med dig emballagen, då dessa tar 

stort utrymme i våra kärl för pappersförpackningar. Om 

du ändå lämnar emballagen i mijöhuset så tänk på att 

göra dem så små som möljigt. 

KOM I HÅG! Miljöhuset är endast till för matavfall, 

brännbart, förpackningar, tidningar och returpapper.

 VIKTIGT INFORMATION! Med anledning av brandrisk och utrymningsskäl vill vi påminna om att det inte  

är tillåtet att ställa grovavfall och skräp i källargångar, trapphus, miljöhus eller ute på gården. 

Det är också, enligt Miljöbalken (1998:808), förbjudet att skräpa ner utomhus på en plats som  

allmänheten har tillträdet till eller insyn till. Som hyresgäst kan du bli fakturerad för otillåten nedskräpning.



ÅTERVINNINGSCENTRALEN (ÅVC) 
VOLTGATAN 27 OCH RETURBILEN
Till Returbilen och på Återvinningscentralen (ÅVC) Voltgatan 27 i Märsta kan du 

kostnadsfritt lämna ditt sorterade grovavfall, farligt avfall och förpackningar. 

DET HÄR KAN DU LÄMNA PÅ ÅTERVINNINGS- 

CENTRALEN (ÅVC) VOLTGATAN 27

 Batterier

 Brännbart och deponirester

 Däck med och utan fälj

 Elektronikskrot

 Farligt avfall

 Frigolit och plast

 Förpackningar i glas, metall, papper och plast

 Glas

 Glödlampor, lysrör och lågenergilampor

 Grovplast

 Komposterbart trädgårdsavfall, ris, träavfall

 Kyl- och vitvaror

 Papper, wellpapp och kartong

 Resårmöbler

 Skrot och metall 

 Textil

Mer information om Återvinningscentralen (ÅVC) Volt-

gatan 27 hittar du på www.sigtunavatten.se. Du kan 

även ringa till 08-409 251 01.

ÖPPETTIDER: Måndag–torsdag kl. 10–19 

fredag–söndag kl. 9–17

STÄNGT FÖLJANDE DAGAR: 1 januari, 1 maj, 6 juni, 

midsommarafton, midsommardagen, 24–26 decem-

ber och 31 december. 

 RETURBILEN kommer till Märsta, Tingvalla och Valsta fyra 

gånger om året enligt fasta körscheman. Här kan du lämna 

grovavfall, farligt avfall och elektronik. För tider och platser 

se www.sigtunahem.se eller www.sigtunavatten.se.



ÅTERBRUKET

Tar emot möbler och husgeråd. Butiken kan hämta det 

du vill skänka bort, gäller endast Sigtuna kommun.

Öppettider: tisdag–onsdag kl. 10–15, torsdag kl. 10–18, 

fredag kl. 10–13. Södergatan 4, Märsta,  

telefon 08-591 127 75.

BUTIKEN SKÄNKT & ÅTERHÄNGT 

Tar emot kläder, skor, väskor och smycken. I mån  

av tid kanbutiken hämta det du vill skänka bort. 

Öppettider: tisdag–fredag kl. 10–15. Södergatan 4, 

Märsta, telefon 073-669 53 99

RÖDA KORSET KUPAN 

Tar emot skänkta kläder, prylar, böcker och husgeråd.

Öppettider: tisdag–torsdag kl. 11–17, samt sista lördagen 

i varje månad kl. 11–14, Södergatan 32, Märsta, telefon 

08-591 153 48.

BECAUSE WE CAN 

Tar emot kläder, möbler och annat. Hämtar gratis i 

närområdet, Märsta, Sigtuna och Arlandastad. Ring 

070-516 80 94. Öppettider: tisdag–onsdag & fredag  

kl. 10–16, torsdag kl. 10–18, lördag kl. 10–14,  

Bristagatan 16, telefon 070-516 80 94.

ÅTERANVÄNDNING – SPARA  
MILJÖ OCH TJÄNA PENGAR

VISSTE DU ATT! De viktigaste produkterna att återanvända ur mijlöhänsyn är, elektronik och kläder, som 

båda har stor miljöpåverkan i tillverkningsledet.

För att få fram 1 kg bomull så krävs upp till 30 000 liter vatten. Ett par jeans kan innehålla över 100  

olika kemikalier. För att tillverka 1 kilo nylon går det åt energi motsvarande 4,6 liter bensin. 

   

Varför slänga sådant som går att använda igen? Här 

finns det pengar att spara! 

Återanvända innebär att låta en produkt som vi själva 

inte längre kan eller vill använda, gå vidare till nästa 

användare där produkten har en fortsatt funktion och 

mening. Det är ett miljövänligt och enkelt sätt att spara 

på jordens resurser att återanvända redan tillverkade 

varor i stället för att producera nytt. 

TIPS! 

 Handla på loppis, secondhand i butik eller via nätet. 

 Var med på bytardagar för sportutrustningar när 

barnen växer. 

 Ordna egen garageloppis, sälj det du inte längre 

behöver.

 Lägg ut till försäljning på internet.

 Använd dina kläder och prylar en säsong till. 

 Gör om-design av saker du redan har.

 Reparera, lappa och laga trasiga kläder, skor och 

möbler.

 Sy om eller sy nytt av gamla kläder.


