SOPSORTERING
Med denna enkla guide får du stenkoll på skräpet.
Mycket av våra vardagssopor går att sortera direkt i soprum eller soptunna där du
bor, annat på återvinningsstationen som oftast finns vid en stormarknad eller på en
parkeringsplats. Men allt går inte att slänga där utan ibland måste man vidare till
kommunens återvinningscentral för vidare hantering. Tack för att du sorterar!

PAPPER

GLAS

Mjölk-, juice- och flingpaket, papperspåsar, t.ex. bärkassar och mjölpåsar.
Wellpapp och presentpapper. Ta bort
plastkorken på juice/mjölkpaketet,
låt ringen sitta kvar.

Burkar, glas och flaskor. Ta av och
sortera metallock och plastkorkar separat,
låt ringen sitta kvar. Slarva inte med att
skilja på färgat och ofärgat. Keramik och
porslin är restavfall eller lämnas som
obrännbart på återvinningscentralen.

PLAST
Påsar, flaskor och burkar, frigolit.
Chipspåsar om de vecklar ut sig efter att
ha blivit ihopknycklade (metall som
knycklats ihop vecklas inte ut igen).
Om plastförpackningen innehåller
rester från t.ex. färg lämnas det
som farligt avfall. Kolla om det finns
en pantsymbol på förpackningen,
då ska den pantas.

TIDNINGAR
Tidningar och tidskrifter, pocketböcker
med mjuk pärm, kontorspapper, kollegieblock, kataloger, reklam och broschyrer.
Låt spiraler från block och häftklamrar
sitta kvar, dessa avskiljs med magneter
senare. Kuvert och post it-lappar innehåller klister och ska inte slängas bland
tidningar, utan som hushållsavfall eller
i brännbart avfall. Låt fönsterrutorna
på kuverten sitta kvar.

ELAVFALL
Lysrör, glödlampor, batterier, vitvaror och
elektronik som datorer, tv-apparater, mobiltelefoner, dammsugare och alla produkter med
inbyggda batterier eller elsladd. Större elavfall
lämnas oftast på återvinningscentralen.

METALL
Konservburkar, tuber, sprejburkar och
aluminiumfolie. Kapsyler, skruvkorkar.
Kolla om det finns en pantsymbol
på förpackningen, då ska den pantas.
Rensade färgburkar utan rester, annars
är de farligt avfall och lämnas på
miljöstationen på din återvinningscentralen.

GROVSOPOR
Trasiga möbler och tryckimpregnerat virke,
metall och plastprodukter som inte är
förpackningar, t.ex. stekpannor, tvättkorgar
av plast och plastmöbler. Grovsopor ska du
lämna på återvinningscentralen, ditt särskilda
utrymme för grovsopor i flerfamilsbostaden
eller i särskild container för ändamålet.

FARLIGT AVFALL
Kemikalier och målarfärg, lämnas på återvinningscentralen eller en miljöstation som
också tar emot farligt avfall. Mediciner
med passerat bäst före-datum lämnas
på apotek. Lösa batterier slängs i batteriholkar som ofta finns i soprum och på
återvinningsstationerna.

