Ditt återvinningskort gäller numera i ytterligare sex kommuner
Nu fungerar ditt återvinningskort även på återvinningscentralerna i kommunerna Göteborg, Härryda,
Kungsbacka, Lerum, Mölndal och Partille. När du kommer till återvinningscentralen håller du fram
kortet mot terminalen. Besöket registreras och bommen öppnas automatiskt. Du har samma antal fria
besök som Ale-invånare oavsett vilken återvinningscentral du väljer att besöka.
Öppettider och sorteringsregler kan skilja åt mellan de olika återvinningscentralerna, besök respektive
kommuns hemsida för ytterligare information kring detta. Det går självklart även bra att kontakta
respektive kommun på telefon, se kontaktuppgifter nedan.
Kretsloppsparken Alelyckan, Göteborgs kommun
I Göteborgs kommun finns även Kretsloppsparken Alelyckan där du förutom att lämna in saker till
återvinning har möjlighet att köpa återanvänt byggmaterial, renoverade möbler samt second hand-kläder
och husgeråd. Alelyckan är en ny typ av återvinningscentral där man även reparerar och förädlar
inlämnade produkter och säljer olika återanvändbara produkter i butiker i parkområdet.
Besöksadress: Lärjeågatan 12 Telefon: 031-368 27 13

Återvinningscentraler du som boende i Ale kan besöka
Ale kommun
www.ale.se
telefon: Renhållningen kundtjänst 0303-33 01 08
Sörmossen återvinningscentral, Rördalsvägen Bohus. Telefon 0303-33 01 70
Göteborgs kommun
http://goteborg.se
Telefon: 031-368 27 00 (växel)
Bulycke återvinningscentral, Bulyckevägen 10
Högsbo återvinningscentral, A Odhners Gata 19
Kretsloppsparken Alelyckan, Lärjeågatan 12
Sävenäs Återvinningscentral, Von Utfallsgatan 29
Tagene återvinningscentral, Karlsbogårdsgatan 30
Härryda
www.harryda.se
Telefon: 031-724 61 00 (växel)
Bråta återvinningscentral, strax öster om Mölnlycke, utefter Boråsvägen
Råssa återvinningscentral, mellan Bollebygd och Olsfors, utefter Boråsvägen, cirka 700 meter öster om
avfarten vid Grönkullen.
Kungsbacka
www.kungsbacka.se
telefon: 0300-83 40 00 (växel)
Barnamossen återvinningscentral, Kör Älvsåkersbyvägen. 800 meter nordost om Höglanda ansluter
Barnamossevägen
Klovsten återvinningscentral, Ligger intill Säröleden, 800 meter väster om Kungsbacka centrum.
Åsa återvinningscentral, Kläppa industriområde, Åsa Stationsväg

Lerum
www.lerum.se
telefon: 0302-52 22 55 (återvinningscentralen)
Återvinningscentral Hultet, Olofstorpsvägen/Hultets väg 10
Mölndal
www.molndal.se
telefon: 031-315 10 00 (växel)
Kikås återvinningscentral, Kikåsleden 5
Lindome återvinningscentral, Smidesvägen
Partille
www.partille.se
telefon: 031- 031-792 12 10 (återvinningscentralen)
återvinningscentralen i Öjersjö, Landvettervägen 90, mittemot brandstationen
För ytterligare information eller ansökan om kort:
se www.ale.se.
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