
Turlista för den Mobila Återvinningscentralen 
 

Du som är privatperson och betalar grundavgift för renhållning i Marks kommun, får kostnadsfritt 
lämna grovsopor och farligt avfall från ditt hushåll. Alla typer av grovavfall kan inte lämnas här,  
se nedan för vad som får/inte får lämnas. Personal på plats äger det slutliga avgörandet.  
Varje hushåll får maximalt komma med vad som ryms i en bil (och eventuellt släp) per stopp.   
Tid för samtliga platser är mellan 16:30 – 19:30. 
 
Material som du FÅR lämna:  
• elektronik  
• krukor, porslin, wc, handfat och bidé  
• metall  
• målat och omålat trä  
• planglas, dricksglas, vaser  
• speglar, fönster  
• stoppade möbler, mindre storlek  
• grovt brännbart, mindre stycken  
• farligt avfall max 10 liter/hushåll och kväll;    
   Kemikalier måste lämnas i helt förslutna    
   kärl eller flaskor samt vara uppmärkta. 
     

Du får INTE lämna:  
• Förpackningar;  
   Ska lämnas på Återvinningsstation.  
• asbest  
• däck med eller/och utan fälg  
• gips  
• grovt ris  
• isolering  
• kyl och frys  
• tryckt virke, slipers  
• trädgårdsavfall (gräs och löv)  
• vitvaror  

 

Turlista efter ort 
Hösten 2022 och Våren 2023 

Ort Plats    *ÅVS=Återvinningsstationen 2022 2023 

Berghem Viskadalsvägen, ÅVS* 5 sep.   2 maj 

Björketorp Lundavägen 1 26 sep.  28 mars 15 juni 

Fotskäl Strätehedsv. 5, Bygdegården 19 sep.   4 maj 

Fritsla Bjälbovägen 3, Parkeringen 30 aug. 22 nov. 7 mars 10 maj 

Hajom Stomvägen 2, Församlingshemmet 27 sep.   8 maj 

Horred Vikavägen ÅVS* 29 aug. 21 nov. 6 mars 9 maj 

Hyssna Lockövägen 1, ÅVS* 8 sep.  15 mars 31 maj 

Kinna Backagårdsgatan 2 22 sep.  27 mars 14 juni 

Rydal Strömvägen, ÅVS* 14 sep.  20 mars 7 juni 

Skene Lasarettsgatan/Assedalsgatan 12 sep.   3 maj 

Skephult Bygdegårdens P-plats 13 sep.  16 mars 1 juni 

Sätila Zethelius väg 3, Skolan, vändplatsen 20 sep  22 mars 12 juni 

Torestorp Ekstigen 3, ÅVS* 31 aug. 23 nov. 8 mars 11 maj 

Tostared Tostareds Kyrka, Parkeringen 6 sep.  13 mars 29 maj 

Ubbhult Ubbhultsskolan, Parkeringen 1 sep. 24 nov. 9 mars 15 maj 

Älekulla Älvseredsvägen, Bygdegården, ÅVS* 21 sep.  23 mars 13 juni 

Örby Bergsbovägen 22 7 sep.  14 mars 30 maj 

Öxabäck Öxvallsvägen 6, Bygdegården, ÅVS* 15 sep.  21 mars 8 juni 
 



Turlista för den Mobila Återvinningscentralen 
 

Du som är privatperson och betalar grundavgift för renhållning i Marks kommun, får kostnadsfritt 
lämna grovsopor och farligt avfall från ditt hushåll. Alla typer av grovavfall kan inte lämnas här,  
se nedan för vad som får/inte får lämnas. Personal på plats äger det slutliga avgörandet.  
Varje hushåll får maximalt komma med vad som ryms i en bil (och eventuellt släp) per stopp.   
Tid för samtliga platser är mellan 16:30 – 19:30. 
 
Material som du FÅR lämna:  
• elektronik  
• krukor, porslin, wc, handfat och bidé  
• metall  
• målat och omålat trä  
• planglas, dricksglas, vaser  
• speglar, fönster  
• stoppade möbler, mindre storlek  
• grovt brännbart, mindre stycken  
• farligt avfall max 10 liter/hushåll och kväll;    
   Kemikalier måste lämnas i helt förslutna    
   kärl eller flaskor samt vara uppmärkta. 
     

Du får INTE lämna:  
• Förpackningar;  
   Ska lämnas på Återvinningsstation.  
• asbest  
• däck med eller/och utan fälg  
• gips  
• grovt ris  
• isolering  
• kyl och frys  
• tryckt virke, slipers  
• trädgårdsavfall (gräs och löv)  
• vitvaror  

 
Turlista efter datum - Hösten 2022 

 

2022 Ort Plats    *ÅVS=Återvinningsstationen 

29 aug. Horred Vikavägen ÅVS* 

30 aug. Fritsla Bjälbovägen 3, Parkeringen 

31 aug. Torestorp Ekstigen 3, ÅVS* 

1 sep. Ubbhult Ubbhultsskolan, Parkeringen 

5 sep. Berghem Viskadalsvägen, ÅVS* 

6 sep. Tostared Tostareds Kyrka, Parkeringen 

7 sep. Örby Bergsbovägen 22 

8 sep. Hyssna Lockövägen 1, ÅVS* 

12 sep. Skene Lasarettsgatan/Assedalsgatan 

13 sep. Skephult Bygdegårdens P-plats 

14 sep. Rydal Strömvägen, ÅVS* 

15 sep. Öxabäck Öxvallsvägen 6, Bygdegården, ÅVS* 

19 sep. Fotskäl Strätehedsv. 5, Bygdegården 

20 sep Sätila Zethelius väg 3, Skolan, vändplatsen 

21 sep. Älekulla Älvseredsvägen, Bygdegården, ÅVS* 

22 sep. Kinna Backagårdsgatan 2 

26 sep. Björketorp Lundavägen 1 

27 sep. Hajom Stomvägen 2, Församlingshemmet 

   

21 nov. Horred Vikavägen ÅVS* 

22 nov. Fritsla Bjälbovägen 3, Parkeringen 

23 nov. Torestorp Ekstigen 3, ÅVS* 

24 nov. Ubbhult Ubbhultsskolan, Parkeringen 



Turlista för den Mobila Återvinningscentralen 
 

Du som är privatperson och betalar grundavgift för renhållning i Marks kommun, får kostnadsfritt 
lämna grovsopor och farligt avfall från ditt hushåll. Alla typer av grovavfall kan inte lämnas här,  
se nedan för vad som får/inte får lämnas. Personal på plats äger det slutliga avgörandet.  
Varje hushåll får maximalt komma med vad som ryms i en bil (och eventuellt släp) per stopp.   
Tid för samtliga platser är mellan 16:30 – 19:30. 
 
Material som du FÅR lämna:  
• elektronik  
• krukor, porslin, wc, handfat och bidé  
• metall  
• målat och omålat trä  
• planglas, dricksglas, vaser  
• speglar, fönster  
• stoppade möbler, mindre storlek  
• grovt brännbart, mindre stycken  
• farligt avfall max 10 liter/hushåll och kväll;    
   Kemikalier måste lämnas i helt förslutna    
   kärl eller flaskor samt vara uppmärkta. 
     

Du får INTE lämna:  
• Förpackningar;  
   Ska lämnas på Återvinningsstation.  
• asbest  
• däck med eller/och utan fälg  
• gips  
• grovt ris  
• isolering  
• kyl och frys  
• tryckt virke, slipers  
• trädgårdsavfall (gräs och löv)  
• vitvaror  

 
Turlista efter datum - Våren 2023 

 

2023 Ort Plats    *ÅVS=Återvinningsstationen 

 2 maj Berghem Viskadalsvägen, ÅVS* 

 3 maj Skene Lasarettsgatan/Assedalsgatan 

 4 maj Fotskäl Strätehedsv. 5, Bygdegården 

 8 maj Hajom Stomvägen 2, Församlingshemmet 

6 mars 9 maj Horred Vikavägen ÅVS* 

7 mars 10 maj Fritsla Bjälbovägen 3, Parkeringen 

8 mars 11 maj Torestorp Ekstigen 3, ÅVS* 

9 mars 15 maj Ubbhult Ubbhultsskolan, Parkeringen 

13 mars 29 maj Tostared Tostareds Kyrka, Parkeringen 

14 mars 30 maj Örby Bergsbovägen 22 

15 mars 31 maj Hyssna Lockövägen 1, ÅVS* 

16 mars 1 juni Skephult Bygdegårdens P-plats 

20 mars 7 juni Rydal Strömvägen, ÅVS* 

21 mars 8 juni Öxabäck Öxvallsvägen 6, Bygdegården, ÅVS* 

22 mars 12 juni Sätila Zethelius väg 3, Skolan, vändplatsen 

23 mars 13 juni Älekulla Älvseredsvägen, Bygdegården, ÅVS* 

27 mars 14 juni Kinna Backagårdsgatan 2 

28 mars 15 juni Björketorp Lundavägen 1 

 

 


