Återvinningspråmen
Kretslopp och vatten

Återvinningspråmen
Nu kommer återvinningscentralen till dig!
Du som bor i närheten av älven behöver,
från och med i höst, inte ta bilen till en
återvinningscentral. Nu kommer den till
dig – i form av en pråm med containrar
som lägger till vid fem kajplatser mellan
Älvsborgsbron och Götaälvbron.
Återvinningspråmen är ett test som ska
pågå hösten 2019 och våren 2020. Under
testperioden får du göra hur många besök
du vill och du behöver inget ÅVC-kort för
att besöka återvinningspråmen.

Nästan som en vanlig
återvinningscentral
Återvinningspråmen tar emot i stort sett allt
det som en vanlig återvinningscentral tar
emot, det vill säga brännbart och obrännbart grovavfall, farligt avfall och elektronik.
Den kommer även att ta emot saker för återbruk, i samarbete med Björkåfrihet. Däremot
kommer man inte att kunna lämna vitvaror,
jordmassor och trädgårdsavfall, eftersom
pråmen har begränsad lastkapacitet.

Fem kajplatser
Pråmen kommer att lägga till vid fem
kajplatser: Sannegårdshamnen, Stenpiren,
Rosenlund, Eriksbergstorget och Stigbergskajen (mot Fiskhamnen).
Läs mer på goteborg.se/
atervinningspramen

goteborg.se

Tidtabell
På nästa sida hittar du återvinningspråmens tidtabell.

Återvinningspråmen ingår i projektet DenCity 3
som drivs av den nationella samverkans
plattformen för ökad transporteffektivitet,
CLOSER, vid Lindholmen Science Park.
DenCity 3 utvecklar innovativa lösningar för
hållbar och yteffektiv person- och godstransport i täta städer, för att kunna möta
våra klimat- och samhällsmål.
Testet med återvinningspråmen görs i samarbete
med Trafikkontoret, Renova, Pråmkompaniet
och SSPA, med stöd av Suez, Björkåfrihet och
Gothia Marine.
Projektet finansieras av ingående projektpartners
samt Vinnova och Västra Götalandsregionen.

Tidtabell för återvinningspråmen
För exakta angöringsplatser och eventuella ändringar i tidtabellen,
se g
 oteborg.se/atervinningspramen

Sannegårdshamnen

Eriksbergstorget

Lördag 21 september		

10–14

Lördag 28 september		

10–14

Söndag 22 september

10–14

Söndag 29 september

10–14

Tisdag 1 oktober		

16–19

Tisdag 8 oktober		

16–19

Onsdag 2 oktober		

16–19

Onsdag 9 oktober		

16–19

Tisdag 15 oktober		

16–19

Lördag 26 oktober		

10–14

Onsdag 16 oktober		

16–19

Söndag 27 oktober		

10–14

Lördag 2 november		

10–14

Söndag 3 november		

10–14

Stenpiren
Tisdag 24 september		

16–18

Tisdag 22 oktober		

16–18

Onsdag 23 oktober		

16–18

Stigbergskajen
(mot Fiskhamnen)
Söndag 6 oktober		

10–14

Söndag 20 oktober		

10–14

Tips om du inte kan bära själv

Rosenlund
Onsdag 25 september

16–19

Lördag 12 oktober		

10–14

Söndag 13 oktober		

10–14

Tisdag 29 oktober		

16–19

Onsdag 30 oktober		

16–19

Du kan anlita cykelbud, det finns flera företag att välja på i Göteborg.
Saker som du inte kan bära eller ta på cykeln
rekommenderar vi att du lämnar på någon
av våra vanliga återvinningscentraler.

