Alla sopor är inte skräp
Varje dag kan du göra något för
miljön. Alla behöver inte göra allt,
men alla kan göra något – och även
de små bidragen gör skillnad.

Källsortera dina sopor
Visste du att:
– alla de pappersförpackningar som återvinns i
Sverige motsvarar ungefär en miljon träd?
– om alla kapsyler under ett år återvanns, så skulle
räcka det till stål för 2 200 nya personbilar?
– en tvåbarnsfamilj producerar ungefär ett ton
sopor om året, vilket innehåller lika mycket
energi som 300 liter olja?
Om du källsorterar tidningar, förpackningar och
elektronik tas materialen tillvara. Denna återvin
ning sparar energi och råvaror, och minskar
dessutom världens avfallsberg.

Många bostadsområden har miljöstugor där
du kan sortera färgat och ofärgat glas, hårdplast,
metall och annat ej brännbart, returpapper,
kartong och wellpapp samt grovsopor.
Ett tips när du källsorterar är att du har två behållare för avfall i lägenheten – en för hushålls
avfall och en för det som ska sorteras. Då kan du
ta med dig behållaren med sopor som ska sorteras
direkt till miljöstugan och sortera dem där.
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Vad ska sorteras var?
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Här följer en lathund för hur du hanterar dina
sopor, och vad som ska sorteras var. I vissa kom
muner delas avfallet upp på annat sätt än
det som beskrivs nedan, se speciell information
från ditt bostadsföretag. Om det är något du und
rar över, kontakta ditt bostadsföretag.

Kartongförpackningar

KARTONG

MET

MILJ…

Hit räknas bl a tomma mjölk- och juiceförpack
ningar, äggkartonger, papperspåsar, pappers
kassar och wellpapp. På vissa ställen sorteras
wellpapp för sig.
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En grundregel är att förpackningarna ska vara så
rena som möjligt vid sortering:

Metallförpackningar

– Skölj alltid ur burkar, flaskor och förpackningar
om det behövs.
– Ta alltid bort kapsyler och lock. Dessa kan van
ligtvis kastas i behållaren för metall eller plast.

Hit räknas bl a konservburkar, aluminiumfolie
och aluminiumformar, metalltuber (t ex kaviar),
metallkapsyler, metallock samt rör för vitaminer
och huvudvärkstabletter.
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Hit räknas bl a schampoflaskor, disk- och tvätt
medelsflaskor, margarinaskar, kesoburkar, glass
lådor, plastlock och utländska PET-flaskor som
inte kan pantas.

Elektronik
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Hushållsavfall
Hit räknas bl a blöjor, bindor, tamponger, dammsugarpåsar, diskborstar, förpackningar av cellplast
(för köttfärs och liknande), plastpåsar, porslin,
plastleksaker samt snus och fimpar. Matavfall,
som kan komposteras, sorteras i vissa bostads
områden för sig. Fråga ditt bostadsföretag.

Returpapper
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Hit räknas bl a glödlampor, lysrör, elektriska
apparater och eldrivna leksaker. Kan du inte
lämna detta i din miljöstuga, ska du lämna det
på kommunens återvinningscentral.

Miljöfarligt avfall
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Hit räknas t ex lim, färgrester och hushållskemika
lier. Kan du inte lämna detta i din miljöstuga, ska
du lämna det på kommunens återvinningscentral.
Släng aldrig miljöfarligt avfall i slasken eller bland
hushållsavfallet!
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Hit räknas dagstidningar, tidskrifter, kataloger,
reklamblad och skrivpapper. Hit räknas dock inte
t‑ex papperskassar, som i stället sorteras som
kartong.
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Glas – färgat och ofärgat
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Även batterier kan innehålla miljöfarliga ämnen.
Lämna därför alla dina batterier i en batteriholk
eller på kommunens återvinningscentral.

Gamla mediciner
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Lämna alla flaskor med pant till affären. Övrigt
färgat och ofärgat glas sorteras var för sig.

Lämna alltid tillbaka dina gamla mediciner till
apoteket.
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Övriga miljötips
– Kolla med ditt bostadsföretag om det finns möj
lighet att kompostera matrester. En del bostads
områden har en storkompost som hyresgästerna
kan använda. Annars kanske du och några gran
nar kan gå ihop om en mindre kompost.
– Dosera alltid tvättmedel så sparsamt som möjligt.
Doseringen beror på vattnets hårdhet, kolla med
ditt bostadsföretag eller din kommun.

– Med skylten ”Ingen reklam tack, men gärna
samhällsinformation” på din brevlåda, slipper du
reklam och därmed sparas åtskilligt med papper.
– Färgpatroner från din dator kan du ofta lämna in
där du köper nya. Detsamma gäller bl a bildäck
och bilbatterier. Kolla gärna återlämningen redan
när du köper din vara.
– När du köper en ny TV, dator, tvätt- eller disk
maskin bör du begära att affären du handlar i
tar hand om din gamla.
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