Produktblad LBC Borås AB

Miljö & Återvinning

Galtbacken - återvinning och sortering av avfall
En Stor del av LBC Borås AB:s verksamhet utgörs av insamling och behandling av verksamhetsavfall från alla typer av företag. Vi skräddarsyr
en ”Miljökostym” för Ert företags totala behov, som baseras på optimal återvinning. Allt för att minimera Era kostnader. För ändamålet
sortering av avfall har LBC Borås etablerat en återvinningsanläggning kallad Galtbacken.
Allt avfall behandlas där med största möjliga kretsloppsanpassning, för optimal återvinningsgrad och för största miljövinst. På Galtbacken
hanteras avfall från industri och byggverksamhet i regionen. Vi fungerar också som en omlastningsterminal för fraktioner som skall vidare i
kretsloppet. Anläggningen är belägen en mil söder om Borås utefter Rv. 41 i höjd med Sobacken.

Byggavfall
Trä
Formvirke, Limträ, Masonite, Plywood, Spånskivor, Målat trä,
Träspill, Ej impregnerat trä.

Farligt Avfall
Asbest, Batterier, Fogrester, Färgrester, Gaspatroner, Glödlampor,
Kemrester, Limtuber, Lysrör, Lågenergilampor, Lösningsmedel, Mjukfogsförpackningar, Olja, Primer, Sprayburkar.

Impregnerat trä
Slipers, Stolpar, Tryckimpregnerat trä från altaner m.m.
Plast emballage
Krymp och sträckfilm, Plast –mjukemballage, Täckplast.
Brännbart
Bruk säckar, Cellplast, Frigolit, Kartong, Laminatskivor, Linoleum,
Plaströr, Plastburkar, Pärmar, Tapet, Tjärpapp, Täckpapp,
Täckpapp, Tätskiktsduk.
Papper
Kontorspapper, Pappersemballage, Tidningar, Trycksaker, Wellpapp.
Deponiavfall
Glas, Gips, Glasull, Mineralull, Plastarmerad, Plastmattor PVC,
Rivningsgips, Stenull.
Gips
Gipsspill rent och torrt.
Skrot & Metaller
Armeringsjärn, Borrar, Gjutjärnsrör, Kablar, Kopparrör, Metallbehållare,
Packband, Plåt, Plåtreglar, Stålrör, Sågband, Takplåt, Ventilationsplåt.
Fyllnadsmassor
Betong max 50*50, Bruk, Fasadtegel, Kakel, Klinker, Puts, Sten, Taktegel
Elavfall
Armaturer, Elinstallationer, Handverktyg, Hushållsmaskiner, Allt med
sladd och batteri.

Verksamhetsavfall
Verksamhetsavfall för industrin kan vara av de mest skilda slag. Vi
hanterar avfallet med största möjliga miljövinst och sorterar för att
minska mängden avfall till deponi.
Typ av verksamhetsavfall kan vara: Kartong, Papper, Plaster, Plåt,
Skumplast, Tyg, tråd m.m.
För att sortera så bra som möjligt redan vid källan kontakta en av
våra säljare för rätt typ av behållare till varje fraktion.
Du som företag och byggare är välkommen med ditt
avfall till Galtbacken
Vi har öppet: måndag – fredag 07.00 – 16.00
För mer information kontakta:

miljo@lbc-boras.se
033 – 17 74 70/71

LBC Borås AB – ett företag med kundfokus, stort engagemang och ansvar
LBC Borås AB startade 1940 och består idag av ca 80 aktieägare, av vilka
de flesta är sysselsatta i verksamheten. Sedan slutet av 80-talet ingår LBC
Mark i bolaget. Efter flera års samarbete ingår sedan våren 2010 även LBC
Ulricehamn AB i koncernen.
Vi är ett heltäckande transportföretag som förfogar över 290 fordon och
maskiner fördelade på 3 affärsområden, Bygg & Anläggning, Gods &

Logistik samt Miljö & Återvinning. Inom varje affärsområde har vi utvecklat
djup kompetens och ett brett utbud av tjänster som gör oss till en unik
samarbetspartner.
Vår affärsidé är att utföra alla uppdrag oberoende av storlek eller karaktär
så snabbt och miljövänligt som möjligt, så att våra kunder ska känna sig
trygga och nöjda.
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