Toppen, säger Göran Holmqvist, första besökaren på återvinningen i Skutskär. Det är rent och snyggt och helt perfekt med rätt
höjd vid avlastning.
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Äntligen! En helt ny återvinningscentral i
Skutskär
– Med besökare, medarbetare och miljön i åtanke vill vi med den nya
återvinningscentralen göra det lättare för besökaren att göra rätt, berättar Peter
Tham förväntansfullt.
Den nya återvinningscentralen är placerad på en mer centralt belägen plats
där det också är lätt att ta sig fram. Besökaren ska få en bra överblick direkt
när de kör in. Olika slingor går att välja beroende på vad man ska göra sig av
med och har man glömt något är det lätt att åka en runda till. Enkel
avlastning och låga lyft har också stått i fokus. Med utökat antal öppetdagar

till måndagar och onsdagar kl 13-19 och lördagar kl 10-15 är förhoppningen
stor att antalet besökare ökar mot återvinningscentralen i Dragmossen som
hade öppet sin sista dag, onsdag 22 juni.
Med miljön i fokus
Som alltid i Gästrike återvinnares verksamhet är omtanken om miljön viktig.
Förutom att de större ytorna möjliggjort ökad mängd rent material till
återvinning så medför den nya lokaliseringen också att de egna transporterna
kan minskas. I samarbete med Gränslöst finns det också möjlighet att lämna
kläder och saker till återbruk. Asfalten är både hårdare och hållbarare än
vanlig asfalt. Den är gjord av slagg som annars hade lagts på deponi och
släpper ut 30 % mindre koldioxid vid tillverkning.
För frågor vänligen kontakta
Peter Tham, produktionscontroller, Gästrike återvinnare telefon 026-17 72
01,peter.tham@gastrikeatervinnare.se

Gästrike återvinnare är ett kommunalt förbund som ansvarar för insamling,
behandling, planering och information om hushållsavfall i Gävle, Hofors, Ockelbo,
Sandviken och Älvkarleby kommun. En miljöriktig och effektiv avfallshantering
bidrar till en attraktiv region att leva och verka i, idag och imorgon.
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