
RETUR-
PAPPER 
OCKSÅ

EXEMPEL PÅ AVFALL EXEMPEL PÅ AVFALL EXEMPEL PÅ AVFALL EXEMPEL PÅ aVFALL EXEMPEL PÅ AVFALL EXEMPEL PÅ AVFALL EXEMPEL PÅ AVFALL
Dags- och veckotidning-

ar, tidskrifter, kataloger, 

reklamblad, broschyrer, 

skrivarpapper, ritpapper, 

pocketböcker

Flaskor och burkar av 

färgat glas. 

EXEMPEL PÅ AVFALL
Blöjor, bindor, tamponger, 

kattsand, dammsugarpå-

sar, disktrasor, diskborstar, 

kuvert, bomullstussar, 

tops, trasiga skor, blomjord 

(mindre mängder), banda-

ge och plåster, tusch- och 

kulspetspennor, post-it 

lappar

Mjölk, fil- och gräddför-

packningar, flingpaket, 

äggkartonger, tvätt-

medelspaket, pizzakar-

tonger, omslagspapper, 

papperskassar

Ketchupflaskor, glasslå-

dor, shampo- och bal-

samflaskor, chips- och 

godispåsar av plast, 

påläggsemballage, 

tandkrämstuber, plast-

påsar, förpackningar av 

frigolit

Flaskor och burkar av 

ofärgat glas.

Lock, kapsyler, alumini-

umfolie, konservburkar, 

metalltuber

Alla ljuskällor och 

batterier. Småelektro-

nik som laddsladdar, 

mobiltelefoner, små 

högtalare, eltand-

borstar, rakapparater, 

kameror

EXEMPEL PÅ AVFALL
Skal och rester från 
grönsaker, frukt och 
rotsaker, kött-, fisk- och 
skaldjursrens, pasta, 
ris, tepåsar, vissna 
blommor, äggskal, 
godis & choklad, hus-
hållspapper, servetter, 
kaffesump, kaffefilter

LÄGG SÅ HÄR LÄGG SÅ HÄR LÄGG SÅ HÄR LÄGG SÅ HÄR LÄGG SÅ HÄR LÄGG SÅ HÄRLÄGG SÅ HÄRLÄGG SÅ HÄR
Lägg löst i containern på 
återvinningsstationen 
eller i kärlet för tidningar 
om ett sådant finns i 
fastighetens miljörum.

Häftklamrar, spiraler och 
dylikt behöver du inte ta 
bort från tidningar eller 
block. De avskiljs med 
magneter och skickas till 
metallåtervinning.

Lägg löst i containern 

på återvinningsstatio-

nen eller i kärlet för 

färgat glas om sådant 

finns i fastighetens 

miljörum. 

Lägg löst i containern 

på återvinningsstatio-

nen eller i kärlet för 

pappersförpackningar 

om sådant finns i fast-

ighetens miljörum. 

Lägg löst i containern 

på återvinningsstationen 

eller i kärlet för ofärgat 

glas om sådant finns i 

fastighetens miljörum. 

Lägg löst i containern 

på återvinningsstationen 

eller i kärlet för metall-

förpackningar om sådant 

finns i fastighetens 

miljörum. 

Lämnas på ÅVC.Lägg hårda förpackning-

ar löst i containern på 

återvinningsstationen 

eller i kärlet för plastför-

packningar om sådant 

finns i fastighetens 

miljörum.  Packa ihop 

mjukplasten i mindre 

påsar. 

Förpackas i plastpåsar 

och slängs i fastighetens  

gröna sopkärl. 

Vassa föremål förpackas 

säkert. 

LÄGG SÅ HÄR
Förpackas i de papper-

spåsar för matavfall 

som ingår i abonne-

manget. Slängs i fastig-

hetens bruna sopkärl. 

ATT TÄNKA PÅ ATT TÄNKA PÅ ATT TÄNKA PÅ ATT TÄNKA PÅ ATT TÄNKA PÅATT TÄNKA PÅ ATT TÄNKA PÅATT TÄNKA PÅ
Kuvert och post-it lappar 

sorteras som restavfall.

Ta bort eventuell plast 

runt tidningar. 

Flaskor och burkar 

ska vara tömda. 

Sortera bort korkar, 

kapsyler och lock. 

Flaskor och burkar 

ska vara tömda. 

Sortera bort korkar, 

kapsyler och lock. 

Skölj gärna ur för-

packningarna innan 

de slängs. Pantburkar 

lämnas i pantautomat. 

Ljuskällor, batterier och 

småelektronik räknas 

som farligt avfall och 

får inte kastas i hus-

hållssoporna.

Platta ihop förpack-

ningarna innan de 

slängs. 

Töm förpackningarna. 

Pantflaskor lämnas 

till pantautomat. 

Plastpåsen ska vara 

ihopknuten när du släng-

er den i kärlet!

ATT TÄNKA PÅ
Fyll påsen lite mer än till 
hälften. Påsen ska vara väl 
försluten när du lägger 
den i kärlet.Papperspå-
sen får inte läggas i en 
plastpåse.  
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