
SÅ HÄR SORTERAR VI VÅRT AVFALL
HÄMTAS AV SOPBILEN

MATAVFALL 

Läggs i avsedd papperspåse och sedan 
i det bruna kärlet. Kaffesump,  
äppelskruttar, hushållspapper,  
mindre ben m.m.

RESTAVFALL

Läggs i valfri påse och sedan i det gråa 
kärlet. Dammsugarpåsar, plåster,  
disktrasor, blöjor, tops m.m.

LÄMNAS TILL ÅTERVINNINGSSTATIONEN
FÄRGADE  
GLASFÖRPACKNINGAR
Vinflaskor, flaskor till  
olivolja m.m.

METALL- 
FÖRPACKNINGAR
Konservburkar,  
tuber, kapsyler, 
aluminiumformar,  
folie m.m.

PLASTFÖRPACKNINGAR
 
Mejeriburkar, brödpåsar, 
ketchupflaskor, ostpåsar,  
tandkrämstuber, chips- 
påsar, tvålpumpar,  
mjukmedelsflaskor m.m.

PAPPERS- 
FÖRPACKNINGAR

Pasta- och flingpaket,  
äggkartonger, toarullar,  
pappers-bärkassar,  
papplådor, mjölpåsar,  
mjölkförpackningar m.m.

TIDNINGAR OCH  
TRYCKSAKER
Kuvert (!), vykort, 
kataloger, tidningar,  
pocketböcker,  
reklamblad, block, 
broschyrer m.m.

TRÄDGÅRDSAVFALL  
Separera ”komposterbart” t ex löv,  
gräs och ris från ”flisbart”  
t ex kvistar och grövre ris.  

EJ ÅTERVINNINGSBART  
Trasigt porslin, säkringar,  
spruckna speglar,  
kattsand m.m.

FARLIGT AVFALL  
Färgrester, lösningsmedel,  
oljerester, asbest, kemikalier,  
sprayburkar, lim, lack, 
kvicksilverhaltiga material.  
Förslut behållaren väl och  
märk den med innehållet  
eller skriv ”okänt” om du inte vet.  
Blanda inte olika avfall. 
 

ENERGIÅTERVINNING 
Ej återbrukbara möbler,  
madrasser, större leksaker,  
skidor m.m

METALLSKROT  
Kastruller, gräsklippare, verktyg,  
cyklar, stuprör, takrännor m.m.

TEXTIL  
I behållaren för Human  
Bridgekan du lämna in alla  
typer av textilier, även slitna  
och trasiga. Human Bridge  
finns även på en del  
återvinningsstationer.

BATTERIER  
Alla typer av batterier  
kan lämnas på  
återvinningscentralen.  
 
Småbatterier kan även  
lämnas i batteriholkar.

WELLPAPP  
Kännetecknas av sitt vågskikt.  
Små mängder kan lämnas som  
pappförpackning på  
återvinningsstationen.

TRÄAVFALL  
Sortera impregnerat och obehandlat  
trä var för sig. Virke, trämöbler,  
pallar, slipers m.m.

OFÄRGADE  
GLASFÖRPACKNINGAR
Syltburkar, saftflaskor,  
vinflaskor m.m. 

ÅTERBRUKA 

ELAVFALL  
Allt som drivs med sladd  
eller batteri, klockor,  
telefoner, laddare, leksaker,  
hårfön. 
LJUSKÄLLOR 
Glödlampor, lågenergilampor, lysrör.

LÄMNAS TILL ÅTERVINNINGSCENTRALEN

Mer detaljerad sorterings-guide finns i vår app

Exempel på hur olika  material sorteras på ÅVC

Saker du själv inte längre har användning för kan glädja en vän, säljas på sociala medier/loppis eller lämnas 
in till second hand. Genom återbruk så minskar både avfallsmängderna och behovet av nytillverkning. På våra 
återvinningscentraler finns möjligheten att lämna vidare fungerande hushållsartiklar och mindre möbler.


