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Mobil återvinningscentral 

Lämna  mindre mängder avfall  

Vi står i Diseröd centrum, se 

karta på nästa sida 

Lördag den 2 och 30 september 

klockan 10.00 – 13.00 
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Lördagen den 2 och 30 september 2017 mellan 
klockan 10.00 och 13.00 är du som privatperson välkommen 
att lämna ditt avfall i Diseröd centrum, se karta -------------> 

Platsen kan komma att förändras framöver.

Kommande datum när den mobila åvc:n är på plats kommer inom kort. 
Håll utskick på kommunens hemsida.

Du får maximalt lämna det som får plats i bagaget på en normalstor personbil (max en 
kubikmeter avfall per hushåll). Allt avfall måste lämnas över personligen till personalen. 

Vissa typer av avfall tar vi inte emot på grund av utrymmesskäl eller för att det inte 
uppfyller kraven för transportsäkerhet, se nedan: 

Tyvärr kan vi inte ta emot följande avfallsslag: 

• Avfall från verksamheter/företag
• Byggavfall och rivningsavfall
• Förpackningar och tidningar
• Asbest (Eternitplattor etc.) och farligt avfall som blandats med andra typer av 
avfall eller som inte är märkt med innehåll
• Vitvaror, t.ex. kylskåp, spis, diskmaskin, tvättmaskin
• Explosiva varor som t.ex. fyrverkerier om och smällare
• Läkemedel och kanyler, lämnas på apoteket
• Gräsklippare, mopeder och 

• större mänger avfall, har du större mängder är du välkommen till våra fyra andra 
åvc:er som har öppet samtidigt.  

Mobil åvc 
En mobil återvinningscentral erbjuds till boende i Diseröd med omnejd då den gamla 
återvinningscentralen avvecklas. På parkeringen ställer vi upp lastbilar och containrar för 
avlämning. Där kan du lämna mindre mängder grovavfall, trädgårdsavfall, grenar och ris, 
elektronikavfall och farligt avfall, samt hela och rena saker till återanvändning. 
• Grovavfall – t.ex. textilier, plastföremål, cyklar, underreden till barnvagnar, metall, 
wellpapp/kartong, trä, impregnerat trä, porslin, spegla,isolering.

• Trädgårdsavfall och grenar och ris

• Elektronikavfall – t.ex. TV, datorer, mobiler, kaffebryggare etc.

• Farligt avfall – t.ex oljor, färger, lösningsmedel, batterier, kemikalier, lampor/lysrör.

För ytterligare information: 

www.kungalv.se 
kundservice avfall: 0303-23 97 83 
kundservice.avfall@kungalv.se 




