Så här sorterar du hemma
Tack för att du sorterar så att materialet kan återvinnas och bli nya
produkter! I sorteringsguiden på www.gastrikeatervinnare.se
kan du läsa mer om vad som ska sorteras var.

Till en bemannad återvinningscentral
Det kostar inget extra för hushåll att lämna grovsopor och farligt avfall till återvinningscentralen.
Det ingår i den avgift du betalar för sophämtning hemma.
Farligt avfall

När du lämnar ditt farliga avfall till återvinningscentralen ser vi till att det tas omhand på ett miljöriktigt sätt.
Exempel:

• kvicksilvertermometrar
• färgrester
• lösningsmedelsrester
• spillolja
• smink
• lågenergilampor/lysrör

• batterier
• elavfall (saker som har sladd
eller batteri). Exempel: spisar,
kyl och frys, datorer, tv-apparater, mobiltelefoner och
kaffebryggare.

Återbruk
Hela och rena saker och
kläder kan du lämna till
återbruk på flera av
våra återvinningscentraler.

Grovsopor
Exempel:

• gamla möbler
• cyklar

• trasigt kakel
• trädgårdsavfall

Till EL:IN-skåp i din mataffär
Smått elavfall, mobiltelefoner,
batterier och glödlampor kan du
lämna i ett EL:IN-skåp. Finns i
entrén eller vid pantstationen
i många mataffärer.

I gröna kärlet

I bruna kärlet

Restavfall lägger du i det gröna kärlet. Det förbränns
och blir till värme och el.

Dina gamla matrester lägger du i det bruna
kärlet. De blir till näringsrik kompostjord.

Exempel:

Exempel:

• rakhyvel
• tops
• vadd
• blöja
• tändsticka
• använd kattsand
• tandborste
• diskborste
• kladdig köttpåse
• bakplåtspapper
• plåster
• cigarettfimp
• tampong

• hundhår
• nylonstrumpa
• tandtråd
• dammsugarpåse
• trasiga skor
• disktrasa
• penna
• kalsong
• kondom
• kuvert
• tuggummi
• snus
• matolja

• frukt och grönsaker
• hushållspapper
• bröd
• kaffesump
• kött- och fiskben
• potatisskal
• snittblommor

Till en återvinningsstation eller till insamling i ditt område
Förpackningarna ska vara rena för att inte orsaka sanitär olägenhet.
Använd inte extra varmvatten och diskmedel för att göra rent förpackningar. Skölj istället med kallt vatten eller diska ur när du diskar
din vanliga disk. Vik ihop och platta till!
Förpackningar av
hård och mjuk plast
Exempel:

• saftdunk
• schampoflaska
• kesoburk
• sylthink
• plastpåse
• kasse
• kaffepaket
• plastfilm
• refillpaket
• frigolit

Tidningar
Exempel:

• tidning
• tidskrift
• katalog
• reklam
Förpackningar
av metall
Exempel:

Förpackningar av papper
Exempel:

• toarulle
• pastapaket
• mjölkförpackning
• sockerpåse
• presentpapper
• skokartong
• äggkartong

• kattmatsburk
• kapsyl och lock
• plåtburk
• aluminiumfolie
• kaviartub
Förpackningar av
färgat och ofärgat glas
Skilj på färgade och ofärgade
flaskor och burkar eftersom
de inte kan återvinnas om
de blandas.

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för alla återvinningsstationer i Sverige. Besök www.ftiab.se om du vill veta mer
om vad som händer med det du återvinner.

Miljöhjälte

Tjäna en slant

Bland det du vill slänga kan det
finnas en del som är värdefullt
för andra. Annonsera ut, sälj på
loppis, ge bort eller skänk till
bistånd. Tänk på att kläder ska vara
hela och rena.
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Det bästa för miljön och
plånboken är att hyra, laga,
låna, reparera, köpa och
sälja begagnat. Då blir det
inget avfall!

För en värld
som räcker längre
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