Sorteringsguide för flerfack – bra att spara!
Till exempel:

Lägg i så här:

Tänk gärna på detta:

Pappersförpackningar

Mjölk-, fil- och gräddförpackningar,
flingpaket, äggkartonger,
tvättmedelspaket, pizzakartonger,
omslagspapper, papperskassar.

Lägg löst eller i en
papperspåse i rätt del av
tunnan.

Platta ihop förpackningarna innan de slängs så tar de
mindre plats. Större wellpappkartonger lämnas helst
på en återvinningscentral.

Plastförpackningar
mjuka och hårda

Ketchupflaskor, glasslådor, schampoflaskor,
chips- och godispåsar, påläggsemballage,
tandkrämstuber, plastpåsar, förpackningar av
frigolit.

Lägg hårda förpackningar löst
i tunnan.

Använd gärna en komprimerare till mjukplasten
eller packa ihop mjukplasten i mindre påsar så den
tar mindre plats. PET-flaskor med pant lämnas i en
pantmaskin.

Ofärgade
glasförpackningar

Flaskor och burkar av ofärgat glas.

Lägg löst i rätt del av tunnan.

Flaskor och burkar ska vara tömda. Sortera korkar,
kapsyler och lock efter material.

Metallförpackningar

Lock, kapsyler, aluminiumfolie,
konservburkar, metalltuber.

Lägg löst i rätt del av tunnan.

På tuber kan locket sitta kvar. Pantburkar lämnas i en
pantmaskin. Kastruller, stekpannor och liknande räknas
som grovavfall och kan inte lämnas i facket.

Tidningar och
returpapper

Dags- och veckotidningar, kataloger,
pocketböcker, reklamblad, pappersark.

Lägg löst i rätt del av tunnan.

För att göra hämtningen enklare och säkrare, förpacka
inte pappret i buntar eller påsar.

Färgade
glasförpackningar

Flaskor och burkar av färgat glas.

Lägg löst i rätt del av tunnan.

Flaskor och burkar ska vara tömda. Sortera korkar,
kapsyler och lock efter material.

Matavfall

Matrester, skal från grönsaker, frukt och
rotfrukter, kött-, fisk- och skaldjursrens,
pasta, brödkanter, tepåsar, kaffesump, godis.

Förpacka i de matavfallspåsar
av återvunnen plast som ingår
i abonnemanget.

Matavfallspåsen ska vara ihopknuten.

Brännbart avfall

Blöjor, kattsand, dammsugarpåsar, kuvert,
disktrasor, bomullstops, tandborstar.

Förpacka i plastpåsar. Vassa
föremål förpackas säkert.

Plastpåsen ska vara ihopknuten.

Ljuskällor och
batterier

Glödlampor, lågenergilampor, ledlampor,
halogenlampor, småbatterier.

Lägg ljuskällor i ena facket
och småbatterier i det andra.

När boxen är full, häng ut den på tunna nummer 1 på
hämtningsdagen. Locket måste gå att stänga.
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Tunna 1 töms
en gång i
månaden
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2

Tunna 2 töms
två gånger i
månaden

Farligt avfall, elavfall, trädgårdsavfall och grovavfall
•
Detta lägger
du INTE i
tunnorna

•
•

Farligt avfall är bland annat kemikalier, spillolja, färgrester och
lösningsmedel.
Elavfall är produkter som har sladd eller batteri, till exempel TV och
radioapparater, vitvaror och produkter med inbyggda batterier.
Grovavfall är hushållsavfall som är för stort eller otympligt för att
få plats i den vanliga soptunnan.

•

Trädgårdsavfall är bland annat grenar, löv, gräsklipp och fallfrukt i större mängd.

Alla dessa typer av avfall lämnar du till Hjälmsborgs återvinningscentral.
Trädgårdsavfall kan du kompostera själv om du äger en hemkompost.

