
Norrbotten Län  2021

Kommun Insamlingsplats Datum Öppettider Telefon
Boden ÅVC i Boden September-Oktober vardagar mellan 7-15,30 Gunnar Nyberg 070-550 18 69

Haparanda Hänvisas till Kalix

Kalix Kalix ÅVC, plan till höger innanför grinden Augusti månad när åvc är öppet

Luleå

Pajala Tips på insamlingsställen i övriga kommuner tas tacksamt emot! Kontakta Leif Sörvåg på telefonnummer 070-344 89 00

Piteå Hushållningssällskapet Agropark Öjebyn Hela vecka 36 Ring innan ni kommer Leif Sörvåg 070-344 89 00

Älvsbyn ÅVC Korsträsk Alla dagar Kontakta alltid insamlaren när ni kommer! Erik Johansson 073-034 97 25

Övertorneå Luttogården Soukolojärvi 15-18 Augusti Viktoria 070-238 42 47

Överkalix Bert Persson och Johan Liljebäck 14-20 Augusti 070-374 02 87/070-299 57 71

För att få lämna använd fiberduk, odlingsfolie, plansilofolie och ensilageslang måste handling som visar att uppdaterad 2021-09-07

återvinningsavgiften är betald uppvisas. Kan sådan handling inte uppvisas kan du bli nekad avlastning.
De olika plastfraktionerna skall färgsorteras, vit och transparent plast sorteras i en "vit fraktion" övriga färger blandas i en "färgad fraktion".

Odlingsfolie och fiberduk skall rullas ihop utan kärna/bobin eller vikas ihop till ett väl sammanhållet "paket".

Lös odlingsfolie och fiberduk med långa "svansar" tas inte emot.

Nät skall packas i storsäck, som skall knytas ihop.

Syntetgarn skall packas i storsäck, som skall knytas ihop.

Dunkar, fat och container för växtskyddsmedel, ensileringsmedel och gödselmedel.

8-10 dunkar, utan lock, skall bindas ihop med ett grovt snöre. Locken lämnas i t.ex. en använd dunk.

Andra dunkar, som inte ingår i SvepReturs återvinningssystem tas inte emot!

Tippning på andra tider än de ovan angivna betraktas som miljöbrott och kommer att polisanmälas

Läs mer på SvepReturs hemsida: https://svepretur.se/tjanster/sa-har-gor-du

Kretslopp & Recycling i Sverige AB www.krsab.nu 0771-11 11 22

Anmäl dig till vår SMS-Lista för att få påminnelse när vi har uppdaterat listan för insamling!
Skicka ett SMS med texten "Lantbruksplast Norrbotten" till nummer 711 40 så läggs numret du skickar från med på listan

https://svepretur.se/tjanster/sa-har-gor-du
http://www.krsab.nu/

