Farligt avfall lämnar du till någon av
de miljöstationer som finns vid:

LÄKEMEDELSRESTER

Mariestad


Bångahagen
Öppettider: måndag 7.15-18.45
tis – fre 7.15-16.00
(rast 9.00-9.30 samt 13.00-13.30)
lördag
8.00-13.00



Sjötorp (fd bensinstationen)



Lugnås (återvinningsstationen vid
Björnslyckevägen)

Gullspång


Odenslund
Öppettider: vardagar 9.00-15.00
första helgfria 8.00-12.00
lördagen i månaden

Överblivna läkemedel
i toaletten eller soppåsen

Miljöstationerna (förutom Bångahagen) är låsta med
hänglås. Orsaken till detta är att inte barn skall kunna
skada sig på innehåll i burkar och flaskor. Nyckel finns
att låna enligt anvisningar på containern.

är ingen bra medicin
för miljön

Mer information
Avfallsavdelningen
Kundtjänst avfall
Miljö- och byggnadsförvaltningen

0501-75 61 20
0501-75 51 60
0501-75 60 30
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GULLSPÅNG

Hushållen ger upphov till betydande mängder
läkemedsavfall och cirka en tredjedel hamnar i
soporna eller avloppet där de kan ge stora problem.
En av anledningarna till att vi kan få problem med
läkemedel i miljön är att även andra organismer,
inklusive mikroorganismer, kan ha svårt att bryta ned
många läkemedel. Därför kan de passera igenom
reningsverket och bli tillgängliga för djur och växter i
miljön.
Den andra sidan av problemet ligger i att
läkemedel som fungerar på människor också kan
ha oönskade effekter på olika djur, om de utsätts
för det.

Hushållens läkemedelsrester
Du kan utan kostnad lämna tillbaks överblivna
läkemedel till apoteket. Använd gärna den särskilda
påsen som du får gratis på Apoteket.

Kanyler/sprutspetsar
Apoteken lämnar ut en Safe-Clip (klippanordning och
ask för spetsar) eller kanylburk till dina sprutspetsar.
Det är endast sprutspetsen som skall läggas i
asken/burken. Ampull och resten av sprutan lägger
du i hushållsavfallet. När asken/burken är full lämnar
du tillbaks den till apoteket.

Förpackningar
Kartonger, glasburkar och andra förpackningar
lämnas till förpackningsåtervinningen.

Inte till apoteket
Ta ansvar för att
dina läkemedelsrester
inte påverkar miljön
lämna tillbaks till
Apoteket!

Vad du inte kan lämna till apoteket är:
kvicksilvertermometrar, kemikalier eller annat som
hör hemma på en miljöstation.
Miljöstationer se baksidan.
Batteridrivna termometrar och andra apparater
lämnas som elavfall till Bångahagen eller Odenslund.

