Miljöverkstan
möbler • cyklar • husgeråd • leksaker • mm

Integrationen av våra nyanlända, långtidsarbetslösa och ungdomar är ett stort
och viktigt arbete i kommunen. En lyckad integration kan bidra till mycket - inte
minst ett rikare näringsliv och meningsfull sysselsättning för fler. Som ett led i
detta arbete och för att ta större hänsyn
till miljön, öppnar vi nu Miljöverkstan i
Strömbergshyttan.
Vad är Miljöverkstan?
Miljöverkstan finns i före detta studioglas i Strömbergshyttan och är en ny enhet under arbetsmarknadsavdelningen med försäljning av skänkta saker.
Miljöverkstan är ett aktivitetshus som skapar sysselsättning för nystartsjobbare i första hand, och så småningom
även för andra som av någon anledning hamnat utanför
arbetsmarknaden.

Vad gör Miljöverkstan?
Till en början kommer Miljöverkstan att satsa på secondhandförsäljning av skänkta saker. I ett tidigt skede startas
också en cykelverkstad där cyklar som slängts eller
skänkts repareras. Tanken är också att efterhand starta
upp en textilavdelning där Miljöverkstans personal lagar
kläder och väver. Ett garage för städning och tvätt av
kommunens bilar kommer också att öppnas upp.
Har du saker hemma som du vill bli av med?
Vi tar gärna emot:
Vi tar inte emot:
• Porslin & husgeråd		
x trasiga kläder
• Sportutrustning		 x elektronik
• Leksaker			 x batterier
• Textil			
x glödlampor
• Lampor			miljöfarliga
föremål
x
• Möbler (ej sängar)		
x sängar
• Cyklar
• mm

Här kan du som invånare i Lessebo kommun lämna
saker som du inte längre använder och som kan komma
till glädje för någon annan.

Öppettider
Öppettider i secondhandbutiken:
Måndag-lördag 		
10-16
Röda dagar 		
stängt

Hos kan du betala med kort och Swish men inte
med kontanter.

Välkomna!
Lämna dina saker
här. Tack!
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Hur gör jag om jag har saker att lämna?
Helst ser vi att du lämnar sakerna direkt
till Miljöverkstan. Vi har öppet för inlämning alla vardagar kl. 7.30-15.00. Inlämning
sker på innergården (se kartan). Vi har
också en container på Återvinningscentralen där du kan lämna dina saker.
Har du möbler, cyklar och andra större
saker eller har du inte möjlighet att köra
själv? Hör av dig till: Tomas Lundquist på
telefon 0478-127 48 eller mejla
tomas.lundquist@lessebo.se så hämtar vi
kostnadsfritt.

Vill du bli av med trasiga eller miljöfarliga
saker? Välkommen till Återvinningscentralen!
Planera din tur till Återvinningscentralen. Ta kartan till hjälp och
sortera i rätt ordning hemma. På så
sätt sparar du både tid och miljö!
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Lämna dina saker till
Miljöverkstan här. Tack!
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1. Miljöverkstan
2. Sten,betong & tegel
3. Emmaus
4. Plastförpackningar
5. Plastförpackningar
6.Tidningar
7. Plastförpackningar
8. Förpackning &
tidningsinsamling
9. Ofärgat glas
10. Endast glas
11. Metallförpackningar
13. Ris, grenar
14. Träavfall

15. Brännbart avfall
16. Metall
17. Träavfall
18. Brännbart avfall
19. Deponi
20. Endast tryckimpregnerat trävfall
21. Ljuskällor
22. Lysrör
23. Batterier
24. Miljöfarligt avfal
25. Aska
26. Vitvaror
27. Trädgårdsavfall Alltid öppet!
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Öppettider Återvinningscentralen
Måndag, torsdag		 7.00-19.00
Tisdag, onsdag, fredag		 7.00-15.30
Lördag		9.00-13.00
OBS! Helgdagar och aftnar är återvinningscentralen stängd.

