
Strömstads kommun

Välkommen till
ÅTERVINNINGSCENTRALEN



Återvinningscentralen Österröd
Välkommen att lämna ditt grovavfall på återvinningscentralen  
Österröd. Genom att lämna ditt avfall på rätt plats på vår  
återvinningsstation gör du en miljöinsats.

Karta
A. Information
B. Återbruket 
Möbler cyklar mm
C. Miljöstation 
Elektronik: TV, stereo, datorer mm 
Lysrör, lågenergilampor, glödlampor, 
småbatterier, bilbatterier
D. Farligt avfall
Spillolja, oljefilter, färg, lösnings- 
medel, bekämpningsmedel mm
E. Ekohuset - Miljöutställning och 
utbildning
www.stromstad.se/ekopark
F. Förpackningsinsamling
Klädinsamling, plastförpackningar, 
metallförpackningar, pappers- 
förpackningar, glasförpackningar

G. Sorteringscontainers:                
1  Asbest (ska vara inplastat/paketerat)
2  Tryckimpregnerat trä, slipers
3  Behandlat trä: lackat, limmat, målat trä,                
    spånskivor och masonit
4  Obehandlat trä
5  Metallskrot
6  Brännbart: Frigolit, plast, mm
7  Ej brännbart: isolering, glasskivor,  
   stoppade möbler mm
8  Gips
9  Wellpapp
10 Tidningar
11 Däck utan fälg
12 Däck med fälg
13 Trädgårdsavfall: löv, gräs, jord
14 Ris och grenar
15 Vägmaterial: tegel, grus, stenmaterial
16 Vitvaror: spis, diskmaskin, tvättmaskin
17 Freonvaror: kyl, frys
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Hur gör jag?           
•                          • När du kommer till återvinningscentralen behöver du ett passer-

kort för att ta dig in. Alla hushåll betalar en miljöavgift som ingår i 
renhållningstaxan. Denna avgift ger dig 12 avgiftsfria besök per år. 

• För att komma in håller du upp kortet framför kortläsaren som 
finns vid infarten. Kortet läses av och du ser på displayen hur 
många besök du har kvar. 

• Behöver du fler än tolv besök använder du kortet som vanligt och  
godkänner en extra fakturering.        

• Om du inte fått något kort, tappat bort det eller har andra frågor är 
du välkommen in i vårt energihus vid entrén till återvinnings- 
centralen där vår personal hjälper dig. 

• Om du endast har med dig avgiftsbefriat avfall, kontakta personalen 
som öppnar bommen, utan att något besök registreras. Avgifts- 
befriat avfall är farligt avfall, el- och elektronikavfall, kylskåp och 
frys samt övriga vitvaror.

Så hittar du hit                   
Följ skyltarna till återvinningscentralen vid rondellen vid södra  
infarten till Strömstad. Besöksadressen är Sältegatan 9. 

Visste du att

... glas och metaller kan  

återvinnas

hur många gånger som helst?

Källa: sopor.nu

http://sopor.nu


Mer information om avfall och återvinning
www.stromstad.se/atervinning 

Återvinningsstationer

Österröd  
Måndag - fredag: 07.00-16.00
Torsdag även:  16.00-19.00  
( Ej helgafton)
Första (ej röda) lördagen i  
varje månad 09.00-15.00  

Sydkoster samt Nordkoster
www.stromstad.se/atervinning

Öppettider 

Runt om i kommunen finns återvinningsstationer med behållare där 
du som privatperson bland annat kan lämna glas, tidningar, papp-, 
plast- och metallförpackningar för återvinning. 

Hitta din närmaste  återvinningsstation på  www.ftiab.se Här kan du också se när  de töms och städas.

På några av återvinningsstationerna 
på kommunens mindre orter kan 
du även lämna småelektronik som 
eltandborste, mobiltelefon, små 

leksaker med inbyggda batterier, 
småbatterier samt ljuskällor, det vill 
säga lågenergilampor, glödlampor 
och LED-lampor.

Vill du veta mer?
Har du frågor om återvinning är du 
välkommen att kontakta vårt  
kommuncenter på 0526-190 00  
eller skicka e-post till  
kommun@stromstad.se

http://www.stromstad.se/atervinning
http://www.stromstad.se/atervinning
http://www.ftiab.se
mailto:kommun%40stromstad.se?subject=



