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Hushållsavfall på Styrsö
En stor del av hushållets avfall går att sortera ut och behandla för sig. Är du duktig på att
sortera blir det inte så mycket kvar som måste slängas i den vanliga soppåsen. Om du inte har
möjlighet att ta hand om ditt matavfall på annat sätt hamnar även det i den vanliga soppåsen. I
annat fall lägger du det i egen kompost eller i en speciell brun papperspåse. En del av vårt
hushållsavfall går varken att återvinna eller utvinna energi ur, till exempel porslin, keramik
och spegelglas. Om du har en trasig kaffekopp eller en liten blomkruka kan dessa slängas i
den vanliga soppåsen. Men större mängder bör du lämna på en återvinningscentral i
containern för "obrännbart". Mindre pappers- och plastförpackningar får läggas i vanliga
soppåsen.
Mindre kostnad vid källsortering
Årskostnaden är nästan 1.000 kr mindre för hämtningen av hushållsavfall om du väljer att
sortera ut matavfall i särskild behållare. Du kan också minska kostnaden genom att välja 140
literskärl i stället för 190 liter. Dessutom kan du välja hämtning varannan vecka och spara
ytterligare ca 1.000 kr. Vid längre frånvaro (minst 8 veckor) kan man begära abonnemanget
vilande.
De flesta sorters avfall kan av privatpersoner kostnadsfritt lämnas på Kretsloppsplatsen vid
Styrsö Skäret dygnet runt, året om när de sorterats. På ön finns två miljöstationer för farligt
avfall, en vid Styrsö Skäret och en vid Styrsö Hamnväg. Det finns också lämningsplatser för
tidningar och glasförpackningar vid Styrsö Bratten och Dammkärrsvägen.
Givebox
Södra Skärgården har en ”Givebox” som testas av Kretslopp och Vatten. En liten bod är
placerad vid återvinningen på Styrsö Skäret och är öppet dygnet runt. Giveboxen ägs av
kommunen men måste skötas och hållas i ordning med frivilliga krafter. Här kan du
lämna/hämta böcker, kläder, väskor, småelektronik, leksaker, pynt och liknande. Tänk på att
det som du lämnar där ska vara helt, rent och användbart!
Observera att de råd och avisningar enligt nedan gäller enbart avfall från hushållen på
Styrsö. För företag och verksamheter gäller särskilda regler.
Glasförpackningar
Lämnas sorterade i rätt behållare vid Styrsö Skäret eller Dammkärrsvägen.
Tidningar
Lämnas i särskild behållare vid Styrsö skäret, Styrsö Bratten, Skolan eller Dammkärrsvägen.
El- och elektronik
Lämnas i särskild behållare vid Styrsö Skäret
Grovavfall
Lämnas i särskilda behållare vid Styrsö Skäret:
Brännbart: Madrasser, mattor och andra textilier, större plastprodukter, frigolit, wellpapp,
kartonger
Obrännbart: Fönsterglas, speglar, porslin, mineralull
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Järn och metall
Badkar, cyklar, plåt, stålstänger, kastruller och stekpannor lämnas i särskild behållare vid
Styrsö Skäret.
Hushållselektronik
Kyl, frys och övriga vitvaror ställs på anvisad plats vid Styrsö Skäret.
Farligt avfall
Batterier, elektronik, glödlampor och lysrör, färger, spillolja, sprayburkar, glykol,
lösningsmedel lämnas vid Styrsö Skäret eller Styrsö Hamnväg.
Mindre mängder av asbest lämnas i särskild behållare vid Styrsö Skäret.
Kasserade läkemedel och kanyler lämnas till apotek på fastlandet!
Bygg- och rivningsavfall
Mindre mängd lämnas vid Styrsö Skäret efter sortering. Vid större mängd vid ex.
ombyggnader ska du hyra container.
Fyllnadsmassor
Tegel, betong och grus lämnas vid anvisad plats på Styrsö Skäret.
Gips
Mindre mängder lämnas i särskild behållare vid Styrsö Skäret.
Tryckimpregnerat trä
Mindre mängder kan lämnas i särskild behållare vid Styrsö Skäret.
Träprodukter/trävaror
Lämnas i särskild behållare vid Styrsö Skäret.
Trädgårdsris
Lämnas på anvisad plats vid Styrsö Skäret.
På Kretslopp och Vattens hemsida hittar du all information:
info@styrsosamverkan.se
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