
Grovsopor
Grovavfall
Grovavfall från ditt hushåll är i princip det som är för stort för en vanlig soppåse 
eller som inte är brännbart eller inte hör hemma bland allt annat som du skall 
sortera ut för återvinning. Det kan vara möbler, barnvagnar, cyklar, skidor, mattor, 
och liknande, det vill säga hushållets lösa inventarier. Detta grovavfall får 
lämnas i föreningens grovsoprum.

El-/elektronikavfall
El-/elektronikavfall typ mindre som TV, datorer, skrivare, lampor, lysrör, el-sladdar 
och mindre köksmaskiner får lämnas i föreningens grovsoprum.

Wellpapp och kartonger
Wellpapp och kartonger lämnas vid återvinningen i hörnet Virebergsvägen/
Hagbyvägen.

Bygg-/renoveringsavfall och farlight avfall
Som grovsopor räknas inte avfall som uppkommer vid rivning/ombyggnad och 
reparationer, detta avfall och övrigt farligt avfall skall innehavaren själv köra till 
återvinningscentralen som Kvarnkullen i Rinkeby kvarnar, se även: Kvarnkullens 
återvinningscentral. På återvinningscentralen får vi som bor i Solna gratis lämna 
detta avfall.

Tidningar
Tidningar läggs i speciella 
behållare i grovsoprummet.

Återvinningscentral
Återvinningscentralen (ÅVC Kvarnkullen) har öppet
 • måndag, tisdag, onsdag kl. 12-20
 • lördag, söndag kl. 9-15

Företagare hänvisas till någon av SÖRAB:s anläggningar 
i Hagby eller Smedby. Se www.sorab.se.

Tänk på att om du lånar firmaskyltad bil kan personalen neka dig att lämna avfall 
om du inte har klippkort - trots att du är där som privatperson. Företag måste ha 
klippkort för att få lämna avfall på återvinningscentralen.

Enköpingsvägen 129 i Sundbyberg. Mer information om öppettider 
m.m. se www.solna.se/avfall eller ring SÖRAB, tel. 08-505 804 00.

Farligt avfall
Även i små mängder ställer farligt avfall till stora skador i vår miljö. I hushållen 
finns många olika produkter som innehåller farliga ämnen. En av de viktigaste 
insatserna du kan göra för miljön är att se till att det tas om hand på bästa sätt. 
Det gör du genom att lämna dessa produkter till någon av miljöstationerna, den 
gröna “farligt avfallbilen” som står i centrum eller i miljöboxen om du bor i villa, 
eller där din fastighetsägare har anvisat plats för farligt avfall.

Medicinrester och sprutspetsar lämnas till Apoteket. Lämna inte farligt avfall med 
det vanliga hushållsavfallet eller med grovsoporna. Spola inte heller ner det i 
avloppet!

Vad räknas till farligt avfall, några exempel
 • Batterier
 • Kvicksilvertermometrar
 • Bekämpningsmedel
 • Färg, lim och lackrester
 • Lysrör och lågenergilampor
 • Lösningsmedel
 • Spillolja
 • Sprayflaskor med innehåll
     (tomma lämnas som metallförpackningar till återvinning)
 • Fotokemikalier
 • frätande ämnen

Här kan du lämna ditt avfall
Hushållen i Solna kan lämna sitt farliga avfall på något av dessa ställen:
 • Shell, Västra vägen
 • OKQ8, Bergshamra
 • OKQ8, Vreten
 • Miljöbilen som står på Solnaplan i Solna C
     varje helgfri torsdag kl. 17.00-18.30
 • Återvinningscentralen

Mediciner och kanyler
Hämta påse avsedd för överblivna mediciner på 
apotek. För kanyler finns en särskild burk. Allt lämnas 
sedan tillbaka till apotek, (detta kan komma att 
ändras då apoteken övergår i privat regi).

Bilbatterier och däck
Bildäck ingår i producentansvaret och ska lämnas till däckfirma eller till 
Återvinningscentralen. Läs mer på svensk däckåtervinnings hemsida: www.svdab.se
Bilbatterier lämnas som farligt avfall.

El/Elektronik
Ägare till flerfamiljhus kan få en särskild bur eller ett kärl för el avfall som hämtas 
utan extra kostnad av vår entreprenör. En förutsättning är att buren/kärlet står 
inomhus och kan rullas ut till bilen som hämtar. Här lägger man allt med sladd och 
batteri. Även lysrör och lågenergilampor. Kontakta SITA Sverige AB för att få bur 
eller kärl, tel. 08-519 331 20.

Villahushåll har fått en röd box där små-el samlas upp. Boxen hämtas efter 
avrop till kundtjänst tel. 08-519 333 04. El-avfall kan också lämnas på 
återvinningscentralen Kvarnkullen. Skrotet demonteras och metaller återvinns.

Vill du veta mer
Mer om hur avfall sorteras och hur det tas omhand kan du läsa på:
 • www.solna.se/avfall
 • www.ftiab.se
 • www.sorab.se
 • www.batteriinsamlingen.se
 • www.sopor.nu


