
Välkommen till den 

mobila återvinningscentralen! 

Den mobila återvinningscentralen besöker kommunen på utsedda onsdagar, lördagar och söndagar. Den är 

till för dig som har mindre mängder avfall att lämna till återvinning och inte kan ta dig till en vanlig åter-

vinningscentral. Den mobila återvinningscentralen är bemannad med personal från SÖRAB som kan svara 

på frågor om sortering av avfall.  

Vad du kan lämna och inte lämna 

Till den mobila återvinningscentralen kan du lämna nästan allt som du lämnar till en vanlig återvinnings-

central. Däremot kan du inte lämna hushållsavfall, vitvaror, tryckimpregnerat trä, asbest och bildäck. 

Mycket avfall? 

Utrymmet i den mobila återvinningscentralen är begränsat. Har du mycket avfall och tillgång till bil ber vi 

dig att åka vidare till en vanlig återvinningscentral istället. Kunder med avfall liggande på bilsläp hänvisas 

på plats direkt vidare till vanliga återvinningscentraler. 

Bli av med granen efter jul! 

Vill du bli av med din julgran men saknar möjlighet att transportera den till en vanlig återvinningscentral? 

Då kan du lämna den till den mobila återvinningscentralen. Granen flisas och blir sedan till bränsle!  

För mer information gå in på www.danderyd.se/mavc 



Schema för mobila återvinningscentralen hösten 2020 

Onsdagar kl. 16:30–19:30. Lördagar och söndagar kl. 11:00–14:00 

12 Aug Onsdag Långängsstrand, Käppalatunneln* 

26 Aug Onsdag Stockhagens IP 

5 Sep Lördag Pendelparkeringen vid Mörbybadet 

9 Sep Onsdag Enebybergs IP 

13 Sep Söndag Balderskolan, parkeringen med infart mot Vilans väg 

23 Sep Onsdag Grusplanen mellan Lillkalmarvägen och koloniträdgårdarna 

7 Okt Onsdag Korsningen mellan Klockargårdsvägen och Enebybergsvägen 

10 Okt Lördag Rosenvägens förskola, parkeringen 

11 Okt Söndag Vasaskolan, varumottagningen 

21 Okt Onsdag Stockhagens IP 

31 Okt Lördag Pendelparkeringen vid Mörbybadet 

4 Nov Onsdag Enebybergs IP 

8 Nov Söndag Balderskolan, parkeringen med infart mot Vilans väg 

14 Nov Lördag Stocksundsskolan, på vändplatsen och längs Skolgårdsvägen 

18 Nov Onsdag Långängsstrand, Käppalatunneln* 

22 Nov Söndag Rosenvägens förskola, parkeringen 

2 Dec Onsdag Korsningen mellan Klockargårdsvägen och Enebybergsvägen 

16 Dec Onsdag Stockhagens IP 

26 Dec Lördag Vasaskolan, varumottagningen 

30 Dec Onsdag Grusplanen mellan Lillkalmarvägen och koloniträdgårdarna 

* Platsen kan komma att ändras med kort varsel. Gå alltid in på www.danderyd.se/MAVC innan varje körning. Här kan även    

beställa kommunens digitala kundblad för att få information om den mobila återvinningscentralen och andra avfallsfrågor. 


