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FALKÖPING • HJO • KARLSBORG • SKÖVDE • TIBRO • TÖREBODA – KOMMUNER I SAMVERKAN

Informationsbrev till alla hushåll i Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde, Tibro och Töreboda om vår
gemensamma avfallshantering.

Spara jordens resurser
– minska och sortera ditt avfall
När du sorterar ditt avfall bidrar du till
en bättre miljö. Genom källsortering
av material så sparar vi tillsammans
energi och kan återvinna råvaror ur våra
sopor. Riksdagens nationella miljömål
att hälften av allt hushållsavfall ska
materialåtervinnas är nu mycket nära!
Förra året, 2009, återvanns 49,2 procent av allt hushållsavfall. Att uppnå 50 procent ligger nära, mycket nära. För
att nå målet behöver varje svensk återvinna ytterligare
4 kg, för att nå upp till 240 kg avfall per år och person.
Svenskarna är duktiga på sopsortering. Allra bäst är vi på
att samla in tidningar följt av glas.
På kommunernas återvinningscentraler står metallskrot
för en stor del av det som lämnas in. Svenskarna samlade
in drygt 18 kg metallskrot per person vid kommunernas
600 återvinningscentraler förra året. Metallen kan sedan
användas som råvara för nytt material. Även de 420 000
ton tidningar som samlades in gick till materialåtervinning, vilket gör att färre träd behöver avverkas och att
energi sparas vid tillverkning.
En mycket viktig del i kretsloppstanken med återvinning
av material är förstås att inte överkonsumera och att ta
tillvara på det man köper.

Fem-i-topp svensk insamling
Procenttalen anger hur stor del av det som nådde marknaden, som samlades in vid återvinningsstationer 2009:
• Tidningar: 91 %
• Glas: 90 %
• Papper: 74,2 %
• Metallförpackningar: 72,9 %
• Plast: 30,8 %
Källa: Avfall Sverige/Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI

Här lämnar du in
Kommunernas återvinningscentraler

Avfall – en resurs
att räkna med

VÄNERN

Återvinningscentralerna är bemannade och har till
huvudsaklig uppgift att ta emot hushållens grovavfall.
De håller även i insamling av el-avfall och farligt avfall.
Svensken besöker i genomsnitt sin återvinningscentral
8–9 gånger om året.

Genom att sortera avfallet, så kan vi återvinna istället för att slösa jordens resurser.
Att sortera gör stor skillnad! Visste du exempelvis att …

TÖREBODA

Återvinningsstationer

KARLSBORG

HJO

Välkommen till våra återvinningscentraler!
Du hittar all information om öppettider vid återvinningscentralerna inom Avfallshantering Östra Skaraborg på sista sidan i Avfallsnytt. Öppettiderna finns
även på vår webb: www.aos.skovde.se

FALKÖPING

2,2 miljoner ton hushållsavfall per år materialåtervinns
och blir till nya råvaror för tillverkning av glas, stål, papper,
gödsel med mera. Detta innebär att varje svensk materialåtervinner mer än 236 kg avfall om året.
Återvunnet stål sparar 75 procent och återvunnen aluminium så mycket som 95 procent av den energi nyproduktion
kräver. Om vi källsorterar alla metallförpackningar av stål
blir den energi som sparas så stor att den kan värma upp ca
5 400 småhus per år.
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På de obemannade återvinningsstationerna tar producenterna emot tidnings- och förpackningsavfall, samt i vissa
fall batterier. Producenterna av materialet har genom FTI
(Förpacknings- och Tidningsinsamlingen) ansvaret för
hanteringen och driften av de cirka 5 800 svenska återvinningsstationerna.

Om alla kapsyler i Sverige lämnades till återvinning, kan
nytt stål framställas som räcker till 2 200 stycken Volvo C30.
Mängden pappersförpackningar som återvinns i Sverige
motsvarar ungefär 1 miljon träd. Var tredje pappersförpackning som finns i din livsmedelsbutik är tillverkad av
återvunnet papper.
Energiinnehållet i 1 kilo plastförpackningar är ungefär
detsamma som i 1 kilo olja. De plastförpackningar som
energiåtervinns i Sverige under ett år sparar energi
motsvarande mer än 100 000 fat olja.
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Materialen återvinns gång på gång
Pappersfibrer kan återvinnas flera gånger. Fibrerna
blir dock kortare för varje gång och när de inte längre
duger som ny råvara fungerar de bra som bränsle. Glas
och aluminiumförpackningar kan däremot återvinnas
hur många gånger som helst.

tusen ton avfall
samlades in av
AÖS 2009

Ett ton hårda plastförpackningar kan återvinnas till 84 000
nya blomkrukor.
Genom att använda 1 ton återvunnet tidningspapper, sparar
man 14 träd.
Källa: Avfall Sverige/Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI

Ökade öppettider i Falköping, Tibro och Töreboda

AÖS fyller 10 år

Värna miljön på Facebook

Falköpings återvinningscentral har nu kvällsöppet precis som
återvinningscentralerna i Tibro och Töreboda. Från och med
den 2 september håller anläggningen i Falköping kvällsöppet
på tisdagar och torsdagar fram till klockan 18. (Övriga veckodagar stänger man klockan 15.45.) Du hittar alla återvinningscentralernas öppettider på sista sidan.

För tio år sedan såg Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS)
dagens ljus. Hjo, Skövde och Tibro var med redan vid starten
i januari år 2000. Samarbetet var det första i Sverige där
kommuner samverkar kring insamling och behandling av
hushållsavfall. Sedan dess har kommunalförbundet AÖS vuxit
till att omfatta 117 000 invånare i sex kommuner.

Nu kan den som gillar sopsortering visa sitt engagemang på Internet via den sociala nätverkssajten Facebook.
Här driver branschorganisationen Avfall Sverige ”Sveriges största miljörörelse”. Genom att gå med i miljörörelsen på nätet kan du ta del av nyheter på området och även ge egna tips.

www.facebook.com/sveriges.storsta.miljororelse
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Välkommen till din återvinningscentral
Här är våra öppettider 2010 – 2011. Alla
återvinningscentralerna är stängda alla
aftnar och helgdagar, utom Trettondagsafton.

Södra Ryd återvinningscentral
Västra Skogsrovägen, mitt emot Spånvägen
Tisdag
17.00–20.00
Lördag
09.00–12.00
Stöpen återvinningscentral
Utefter vägen mellan Ulvåker och Stöpen (Allén 25)
Tisdag
17.00–20.00
Lördag
09.00–12.00

Falköpings kommun

Tidan återvinningscentral

Falköpings återvinningscentral
Mossvägen 45
Måndag, onsdag och fredag
07.00–15.45
Tisdag och torsdag
07.00–18.00
Under juli månad
07.00–15.45
Helgfri lördag
08.00–13.00

Vaholmsvägen 24 , vid avloppsreningsverket
Tisdag
17.00–20.00
Lördag
09.00–12.00

Floby återvinningscentral
Ullenevägen, bakom ridhuset/reningsverket
Tisdag
09.30–13.00
Torsdag
14.00–18.00
Stenstorp återvinningscentral
Utmed gamla vägen mellan Stenstorp och Skultorp,
mot Ranstad (gamla Skövdevägen)
Måndag
14.00–18.00
Onsdag
12.30–16.00

Hjo kommun
Hjo återvinningscentral
Timmervägen 1
Måndag–fredag
09.00–12.30 och 13.00–15.00
Kvällsöppet måndag
16.00–19.00
Lördag
09.00–12.00
Återvinningscentralen är stängd på lördagar under juli månad.

Karlsborgs kommun
Karlsborgs återvinningscentral
Tippvägen 12
Måndag–fredag
09.00–12.30 och 13.00–15.00
Kvällsöppet måndag
16.00–19.00
Lördag
09.00–12.00
Återvinningscentralen är stängd på lördagar under juli månad.

Skövde kommun
Risängens återvinningscentral
Komponentvägen
Måndag
07.00–19.00
Tisdag–fredag
07.00–16.30
Lördag
08.30–14.00

Timmersdala återvinningscentral
Bäckedalsvägen 10
Tisdag
Lördag

17.00–20.00
09.00–12.00

Värsås återvinningscentral
Vid Värsås gamla reningsverk
Tisdag
Lördag

17.00–20.00
09.00–12.00

Skultorp återvinningscentral
Industrigatan
Ej inhägnad, öppet dygnet runt
Här kan du endast lämna återvinningsbart material;
förpackningar, metallskrot, träavfall och trädgårdsavfall.

Tibro kommun
Tibro återvinningscentral
Rydsgatan 9
Måndag–fredag
07.00–16.00
Kvällsöppet tisdag
16.00–19.00
Lördag
09.00–12.00
Återvinningscentralen är inte öppen på kvällarna från november
till och med mars och inte i juli månad. Återvinningscentralen är
stängd på lördagar under juli månad.

Töreboda kommun
Töreboda återvinningscentral
Borreboda avfallsanläggning, infart från väg 200 strax söder
om Töreboda tätort.
Måndag
12.00–19.00
Tisdag, onsdag och fredag
12.00–16.30
Torsdag
12.00–19.00
Första helgfria lördagen i varje månad
09.00–12.00
Alla helgfria lördagar i april och september 09.00–12.00

Verkstadsvägen 4, 541 83 Skövde • 0500–49 80 00 • aosinfo@skovde.se

Produktion: Infobolaget AB

Tryck: Litorapid Media AB

