
 

Farligt avfall och småelektronik ska aldrig hamna i soppåsen eller 
spolas ner i avloppet. Därför dyker vi snart upp på en plats nära dej där 
du utan avgift kan lämna detta. Det handlar bland annat om nagellack, 
lampor, färgburkar och allt som har sladd eller batteri upp till storlek 
som en mikrougn.

TISDAG 18 MAJ
SVALÖV, Heleneborgshallen. 16.30–17.00
TECKOMATORP, ICA Nära. 17.30–18.00
BILLEBERGA, återvinningsstationen. 18.15–18.45
TÅGARP, torget vid Torggatan. 19.00–19.30

ONSDAG 19 MAJ
STENESTAD, kyrkan. 16.30–17.00
KÅGERÖD, Coop. 17.30–18.00
ASK, kyrkan. 18.30–19.00
RÖSTÅNGA, ICA Nära. 19.15–19.45

TORSDAG 20 MAJ 
ASMUNDTORP, återvinningsstationen. 16.30–17.00
HÄLJARP, återvinningsstationen. 17.15 –17.45
SAXTORPSSKOGEN, korsningen 
Stora Byvägen/Storskogsvägen. 18.00–18.30
ANNELÖV, kyrkan. 18.45–19.15

TISDAG 25 MAJ
BORSTAHUSEN, återvinningsstationen. 16.30–17.00
GLUMSLÖV, idrottsplatsen. 17.30–18.00
HÄRSLÖV, idrottsplatsen. 18.30–19.00

ONSDAG 26 MAJ
LANDSKRONA, Karlslundsbadet. 16.30–17.00
LANDSKRONA, tågstationen mellan ICA och Lidl. 17.15 –17.45
LANDSKRONA, återvinningsstationen vid Västervångskolan. 18.00–18.30
LANDSKRONA, Kasernplan. 18.45–19.15

TORSDAG 27 MAJ
VEN, Möllebackens Livs. 17.00–17.30
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AVGIFTA SOPPÅSEN

OCH AVLOPPET!

LÄMNA FARLIGT AVFALL 
OCH SMÅELEKTRONIK HÄR !

HÅLL UT OCH HÅLL 
CORONAKOLL!
Håll avstånd till andra – gärna två meter. 
Kom fram en i taget till oss när du lämnar 
ditt avfall. Du är välkommen, men stanna 
hemma om du är sjuk!



 

EXEMPEL PÅ FARLIGT AVFALL
Bekämpningsmedel
Bläckpatron
Brandsläckare
Färgburkar
Gasol
Hår- och deodorantsprej
Insektsmedel
Klorin
Lösningsmedel och aceton
Nagellack och parfym
Rengöringsmedel
Spillolja
Tändvätska

Kemikalier, målarfärg och läkemedel innehåller farliga ämnen som 
är svåra att bryta ner. Därför ska du inte blanda detta med annat avfall 
eller spola ner det i avloppet. Dom farliga ämnena sprider sej 
i kretsloppet och riskerar att skada människor, djur och natur.

EXEMPEL PÅ SMÅELEKTRONIK
Batterier
Brandvarnare
Brödrost
Bärbar dator
Elsladdar
Eltandborste
Ficklampa
Glödlampor och lysrör
Högtalare och hörlurar
Leksaker med batteri
Locktång och rakapparat
Minneskort och USB-minne
Mobiltelefon
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DITT FARLIGA AVFALL PÅ RÄTT STÄLLE.

FULL KOLL PÅ FARLIGT AVFALL OCH SMÅELEKTRONIK.
Om du är osäker på vad som är farligt avfall och elavfall kan du kolla på lsr.nu under Lätt sortera 
rätt med vår guide. Eller kontakta oss så skickar vi vår lilla uppslagsbok. Den hjälper dej sortera 
farligt avfall, elavfall och andra sopor rätt.

Avloppsreningsverken kan inte rena vattnet från farliga ämnen. Därför hamnar det farliga i naturen 
när det renade avloppsvattnet släpps ut i sjöar, hav och vattendrag. Det är alltså väldigt viktigt att du 
sorterar det farliga rätt så vi kan ta hand om det på bästa sätt.
 
 Lämna allt farligt avfall på återvinningscentralen eller vid ett stopp nära dej nu i vår.
 
 Mediciner ska du alltid lämna på apoteket.
 
 Spola bara ner kiss, bajs och toapapper i toaletten.
 
 Ett tips – använd gärna miljömärkta rengöringsprodukter.


