ÅTERVINNING
!

Metallförpackningar
•

Tomma, torra förpackningar av plåt eller aluminium,
t.ex. konservburkar, dryckesburkar, folieformar, tuber,
kapsyler, tomma sprayburkar.

•

Stora, tomma, burkar över 5 liter, lämnas på återvinningscentral.Färgburkar med rester i lämnas till miljöstation.

Inga plast- eller
papperspåsar

Insamlade metallförpackningar blir nya förpackningar, armeringsjärn och däckfälgar.

!

Pappersförpackningar
•

Förpackningar som till minst hälften består av papper t.ex.
pastakartonger, mjölkpaket, juicepaket, papperskassar,
påsar av papper, omslagspapper samt wellpapplådor.

Inte tidningar,
kuvert, eller
kontorspapper

•

Töm och vik ihop. Större kartongförpackningar t.ex. en pizzakartong eller skokartong, behövs klippas sönder till mindre
bitar.
Insamlade pappersförpackningar blir nya förpackningar och papper till gipsskivor.

Plastförpackningar

!

•

Förpackningar av plast, t.ex. plastkassar, tråg, plastfolie, mjukplast,
flaskor, burkar, tuber, frigolit och dunkar. Stora plastförpackningar
över 5 liter lämnas på återvinningscentral.

•

Lägg plastförpackningarna löst. Mjukplast kan knytas eller
samlas i små plastpåsar t.ex. brödpåse. Ej stora plastkassar!

•

Förpackningarna ska vara tomma och torra. Tag av lock och lägg
dem lösa i behållaren.

Insamlade plastförpackningar blir nya förpackningar, plastbackar m.m.

Tidningar, returpapper
•

Allt som går att bläddra i som t.ex. dagstidningar,
veckotidningar, kataloger, reklamblad, broschyrer,
ritpapper, skrivarpapper, och pocketböcker.
Lägg löst i kärlet.

Insamlat returpapper blir nytt tidningspapper och hushållspapper.

Inga papperspåsar,
leksaker, tandborstar, eller dylikt.

!

Inga kuvert, post-it
lappar, papperseller plastkassar
eller kartong.

Glasförpackningar - färgat och ofärgat
•

Skilj på färgat och ofärgat glas.

•

Endast tomma förpackningar.

•

Tag av lock och kapsyler.

•

Undvik att krossa glaset.

Insamlade glasförpackningar blir nya förpackningar,
flaskor, burkar m.m.

Matavfall
Med matavfall menas matrester, tillagade eller råa som
t.ex. grönsaker, skal, frukt, kött, fisk, ägg, bröd, pasta, gryn,
mejeriprodukter, godis, kaffesump, tepåsar m.m.

Insamlat matavfall blir
till biogas och biogödsel.

Tänk på!
- Låt kaffesump, tepåsar och annat blött rinna av
i vasken före det läggs i påsen.
- Fyll inte påsen mer än till strecket. Där viker du ihop
påsen och byter till ny.
- Använd endast papperspåsen för matavfall.
OBS! Plastpåsar får inte läggas i kärlet.

Restavfall
Restavfall är det som blir kvar efter att du sorterat ut
matavfall, tidningar och förpackningar.

Restavfallet går till förbränning
och ger fjärrvärme och el.

Exempel på restavfall:
- fimpar, snus, tobak
- tuggummi
- dammsugarpåsar, städavfall, enstaka söndrigt porslin
- blöjor, bindor, tamponger, tops, bomull, plåster
- hårborste, diskborste, tandborste, toalettborste
- kuvert, post-it lappar (kan ej återvinnas pga av klistret)
- pennor, kritor, suddgummi
- kattsand, hundbajs, strö från smådjursburar

!

Inte porslin, keramik,
lampor, fönsterglas,
kristall, dricks- eller
spegelglas.

!

Inget annat än matavfall!
Lägg inte t.ex. tuggummi,
förpackningmaterial, aska,
cigarettfimpar, snus, tobak,
kattsand, hundbajs, eller
trädgårdsavfall

!

Tänk på att farligt avfall inte
ska kastas i restavfallet!
Exempel på farligt avfall är
t.ex. nagellack, aceton,
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