
 

Stena Recycling AB gör återvinning till en hållbar affär. Med mer än 1 500 engagerade medarbetare i Sveriges ledande återvinningsbolag  

skapar vi varje dag långsiktiga lösningar för såväl våra kunder som för samhället i stort. Stena Recycling är en del av Stena Metallkoncernen. 
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IL Recycling – nu en del av Stena Recycling AB 

 

IL Recycling överlåter hela sin verksamhet till Stena Recycling per den 1 mars 2017. 

Överlåtelsen innefattar bland annat att IL Recycling AB, org.nr 556056-2687, IL Recycling 

Trading AB, org.nr. 556495-7552, och IL Recycling Service AB, org.nr 556023-0194, överlåter 

samtliga avtal (inklusive samtliga rättigheter och skyldigheter enligt sådana avtal) till Stena 

Recycling AB, org.nr 556132-1752.  

Stena Recycling är därför, från och med 1 mars 2017, ny avtalspart i det/de avtal ni har med IL 

Recycling, IL Recycling Trading och/eller IL Recycling Service. 

För dig som kund innebär det inga förändringar men en möjlighet till ett större och mer hel-

täckande erbjudande för ert behov av återvinning och tjänster inom flertalet materialslag som 

metall, järn, plast, papper, farligt avfall, bio- och energiåtervinning. 

I vår återvinningsvärld är ingenting förbrukat, vi ser möjligheter i allt material som blir över från 

er verksamhet och produktion. Vi förädlar material och låter dem leva vidare som råvara till nya 

produkter eller ny energi. På så vis gör vi återvinning till en hållbar affär för ditt företag samtidigt 

som vi tillsammans hjälps åt att maximera återanvändningen och skapa värden i er verksamhet.  

Det är vår förhoppning att vi ska ge er samma goda service som tidigare. Stena Recycling finns 

på närmare 100 orter i Sverige, vilket gör att vi alltid finns nära er och det är därmed lätt att 

komma i kontakt med oss. Vid frågor och/eller när ni behöver hjälp med exempelvis tömning av 

kärl, kontakta er närmaste anläggning (filial), se nedan.  

Från och med den 1 mars finns all information som är viktig för dig som kund att veta på 

www.stenarecycling.se 

 

Vi finns nära tillhands, i ditt brev har du fått kontaktuppgifter till din Stenafilial, du hittar 

din närmaste filial genom att skriva in din ort eller ditt postnummer här. 

 

 

Välkommen till Stena Recycling, vi ser fram emot att få samarbeta med er! 

 

 

Observera nytt organisationsnummer och bankgironummer från 1 Mars 2017 

    Organisationsnummer Stena Recycling AB: 556132-1752  Bankgironummer: 834-9276 

 

http://www.stenarecycling.se/
http://www.stenarecycling.se/hitta-till-oss/

