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Vad är farligt avfall och  
hur ska det sorteras?

hanterar olika typer av farligt 
avfall. På Stockholm Vatten 
och Avfalls webbplats står att 
läsa var insamlingsställena 
finns och vilken typ av farligt 
avfall varje ställe hanterar. 
Medicin lämnas till apoteken. 
Explosiva produkter lämnas 
till polisen eller återförsäljare. 
De flesta större butiker som 
säljer el produkter tar emot 
konsument elektronik under 
25 cm. Kosmetiskt avfall kan 
lämnas i 12 av Kicks butiker i 
Stockholm. 

Hämtning hemma 
Du kan beställa hämtning av 
farligt avfall som väger max 
tio kilo och ryms i två pappers-
kassar för en avgift. Om du 
har en funktionsnedsättning, 
och är berättigad till färd-
tjänst, så kan du kostnadsfritt 
beställa hämtning av farligt 
avfall upp till fem gånger 

per kalenderår. Beställ via 
Stockholm Vatten och Avfalls 
kundtjänst på telefonnummer 
08-522 120 00. 

Grovsopor lämnar du till  
återvinningscentraler  
Även grovsopor som till 
exempel gamla möbler, last-
pallar och elektronik ansvarar 
du som hyresgäst för. Lämna 
grovsopor till någon av Stock-
holm Vatten och Avfalls sex 
återvinningscentraler. Du kan 
läsa mer och hitta vägbeskriv-
ning till dessa på www.stock-
holmvattenochavfall.se, under 
fliken Avfall och återvinning. 
Om du inte har möjlighet att 
åka med dina grovsopor själv 
kan du även här få hjälp med 
hämtning hemma. Information 
om hur du beställer hämtning 
av el- och grovavfall får du via 
Stockholm Vatten och Avfalls 
webbplats eller kundtjänst, tel. 
08-522 120 00. Vi kan också 
tipsa om appen Tiptapp, där 
privatpersoner som är anslut-
na till appen tar med dina  
saker till en återvinnings-
central mot en liten peng. 

Vänd för fler nyheter!

Här får du koll på vad som räknas som 
farligt avfall och var du kan lämna det. En 

tumregel: Farligt avfall är avfall som är giftigt 
för människor och miljö, brandfarligt, explosivt  

 eller frätande. Farligt avfall ska aldrig slängas 
bland det övriga avfallet eller tömmas i vasken. Har du svårt att ta 
dig till en insamlingsplats kan du beställa hämtning hemma. 

Exempel på farligt avfall
• Allt som har sladd eller batteri
• Glödlampor, lysrör och lågener-

gilampor
• Kosmetika som nagellack och 

parfym
• Färg 
• Sprayburkar
• Kemikalier och rengöringsmedel 
• Oljor som är giftiga för miljön 

som motorolja och smörjolja
• Gasol, gasoltuber 
• Brandfarliga eller lättantändliga 

produkter 
• Kvicksilverhaltiga material till 

exempel äldre febertermometrar 

Lämna ditt farliga avfall här: 
Miljöstationen, mobila miljö-
stationen, återvinningscen-
tralen och samlaren (ett skåp 
för insamling av ljuskällor 
och småelektronik som finns 
vid några mataffärer i Stock-
holm) och batteriholkar, där 
du kan lämna småbatterier. 
Samtliga insamlingsställen 
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Besök  
seniordagen  
i Kungs- 
trädgården 
Missa inte årets senior-
fest i Kungsträdgården. 
Ta chansen att träffa 
företag, föreningar, 
researrangörer och 
upptäck utbudet av 
hjälpmedel och andra 
produkter som kan 
förenkla vardagen. 

Bland seniordagens 
utställare finns Micasa 
Fastigheter. Välkommen 
förbi och prata med  
oss om våra nya  
seniorbostäder och har 
du frågor kring de nya 
förmedlingsreglerna har 
du chans att ställa dem. 
Förutom att botanisera  
bland seniordagens 
utställarmontrar finns 
möjlighet att lyssna på 
föreläsningar, bjuda upp 
till dans eller delta i ett 
träningspass.  

Seniordagen är  
gratis och arrangeras 
i Kungsträdgården 
tisdag 8 maj. 

Håll utkik efter det  
detaljerade schemat  
som när dagen närmar 
sig publiceras på  
www.seniordagen.se 

Hyresgästundersökningen 
i brevlådan
Håll utkik efter Micasa Fastigheters årliga hyresgäst-
undersökning som genomförs av AktivBo och kommer i 
brevlådan under våren. Din medverkan är värdefull och 
bidrar till Micasas förbättringsarbete. 

30 april – Valborgsmässoafton Stängt

1 maj – röd dag Stängt

9 maj – dag före röd dag Öppet kl 8–13

10 maj – Kristi himmelsfärdsdag          Stängt

11 maj – klämdag  Stängt

5 juni – dag före röd dag Öppet kl 8–13

6 juni – nationaldagen Stängt 

22 juni – midsommarafton  Stängt 

Vid akuta fel, när Micasas kundtjänst håller stängt, kopplas du 
till vår jourfirma. Akuta fel kan till exempel vara vattenläcka, 
översvämning, hisstopp eller strömavbrott. 

Telefonnummer till kundtjänst/felanmälan: 08-508 360 01.

 

Micasas  
öppettider helg- 
och klämdagar 

under våren


