Vaxholm 2020-01-23

Mobil miljöstation

Kom till vår mobila miljöstation och lämna ditt farliga avfall och
småelektronik!
Den mobila miljöstationen är en lastbil som kör enligt en turlista i Vaxholms stad och Österåkers
kommun under april månad och som ska göra det enkelt för dig att lämna ditt farliga avfall och
småelektronik på ett miljöriktigt sätt. Här kan du till exempel lämna in bilbatterier, hårsprej, färg-,
lack och limrester, glödlampor, och lösningsmedel.
Av hänsyn, ber vi dig att hålla ett behörigt avstånd till nästa person när du kommer för
att lämna dina saker.
Exempel på saker du däremot inte kan lämna in är kylskåp, fyrverkerier, trasiga möbler och gamla mediciner.
Större mängder farligt avfall och större elavfall kan däremot inte tas emot. Du är välkommen
att lämna dessa på våra återvinningscentraler, Brännbackens ÅVC och Eriksö ÅVC.
På plats med den mobila miljöstationen, kommer det även att finnas en kemist/kemitekniker som kan guida
dig rätt bland kemikalierna. Den mobila miljöstationen kommer att finnas på följande uppställningsplatser
mellan kl.18.00-20.00.

Här ser du när och var den mobila miljöstationen kommer till din kommun.
Våren 2020
6 april

Måndag

Stationsvägen 51-57, Åkersberga

7 april

Tisdag

Korsning Resarövägen/Löjviksvägen, Resarö

8 april

Onsdag

Parkeringen, Rindövägen 40, Rindö

9 april

Torsdag

Storängsvägen 24, Åkersberga

20 april

Måndag

Ljusterö torg

21 april

Tisdag

Söralids Förskola, Söravägen 36, Åkersberga

22 april

Onsdag

Bygdegårdsvägen 2, Tynningö

23 april

Torsdag

Stationsvägen 51-57, Åkersberga

Hösten 2020
7 september

Måndag

Stationsvägen 51-57, Åkersberga

8 september

Tisdag

korsning Resarövägen/Löjviksvägen, Resarö

9 september

Onsdag

Parkeringen, Rindövägen 40, Rindö

10 september

Torsdag

Storängsvägen 24 Åkersberga

21 september

Måndag

Ljusterö torg

22 september

Tisdag

Söralids Förskola, Söravägen 36, Åkersberga
1

23 september

Onsdag

Bygdegårdsvägen 2, Tynningö

24 september

Torsdag

Stationsvägen 51-57, Åkersberga

Exempel på vad du kan lämna till mobila miljöstationen.
Batterier och bilbatterier.
Bekämpningsmedel, insektssprej, träskyddsmedel och ogräsmedel.
Elektronik, upp till en mikrovågsugns storlek. Exempelvis klockor, elektriska leksaker, mindre
hushållsapparater och elverktyg.
Fotokemikalier, fix och framkallningsvätska.
Färg-, lack- och limrester samt nagellack.
Kemikalier, batterisyra, ammoniak, lut och kalklösare.
Kvicksilverhaltiga material, exempelvis äldre febertermometrar.
Ljuskällor, glödlampor, lågenergilampor och lysrör.
Lösningsmedel, thinner, lacknafta, penseltvätt, bensin, terpentin, fotogen, T-sprit och aceton.
Oljor, spillolja, smörjolja och motorolja.
Rengöringsmedel, silverputs, kalkborttagare, polish, golv- och ugnsrengöringsmedel, blekmedel och
fläckborttagningsmedel.
Sprejburkar, hårsprej, sprejdeodorant och aerosolsprej.
Större mängder farligt avfall och större elavfall är du välkommen att lämna på våra återvinningscentraler,
Brännbackens ÅVC och Eriksö ÅVC.

Exempel på vad den mobila miljöstationen INTE tar emot.
Grovavfall, exempelvis trasiga möbler, cyklar, köksknivar och stekpannor. De lämnas på
återvinningscentral.
Kylskåp, frysskåp, tvättmaskin m.fl. Lämnas på återvinningscentral.
Mediciner och kanyler. Lämnas på apoteket.
Ammunition. Kontakta polisen eller lämna till vapenhandlare.
Sprängämnen, smällare och fyrverkerier. Kontakta polisen eller försäljningsstället.

 Hämta webbsidan som PDF (för utskrift) [1]

Med reservation för förändringar
https://roslagsvatten.se/vaxholm/mobil-miljostation/3537

Länkar
[1] https://roslagsvatten.se/printpdf/3537
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