SOPSORTERINGSGUIDE

SORTERA
MERA
En guide för
ditt avfall

De flesta av oss har skramlat genom sitt kvarter med klirrande
glas, tunga tidningar och tomma plastförpackningar på väg till
de gröna återvinningskärlen. Att återvinna är en av de största
och enklaste miljöinsatserna du kan göra.
Men det är inte alltid helt lätt att göra rätt. Vi har listat några av
de saker du kan tänkas behöva eller vilja sortera utan att riktigt
veta vart de ska.

SOPSORTERINGSGUIDE

A
Astmainhalator
Inhalatorn sorteras som läkemedel, och lämnas
tillbaka på apoteket. Hur plastig den än må vara.

M

Matolja
Matolja räknas faktiskt som farligt avfall och
ska lämnas in på återvinningscentralen.

N

Nässpray
Räknas som läkemedel och lämnas
in på ditt närmsta apotek.

O

Omslagspapper
Räknas som pappersförpackning och
kan kastas på din återvinningsstation.

B
Bakplåt
Skjutsa iväg till närmsta återvinningscentral.
Kan också slängas i grovsoprummet om du
har ett sådant i ditt hus.

D
Disktrasan
Hamnar ibland bland plasten. Men ska ner
i din vanliga soppåse. Detsamma gäller
för rengöringssvampen.

E
Eltandborste
Sorteras som elektronik. I ditt soprum
om det finns en sådan behållare, eller
på återvinningscentral.

F
Folie
Sorteras som metall på närmsta återvinnings
station. Skölj gärna av den så att den inte är
full av matrester.

P

PET-flaskor
Pantas i din mataffär.

R

Reklamblad
Räknas som tidning eller returpapper och kan
lämnas på din närmsta återvinningsstation.

S

Skruv
Kastas i grovsoprummet eller på
återvinningsstation som metall.

T

Toapappersrulle
Räknas som pappersförpackning och
kastas på din återvinningsstation.

V

Värmeljus
En av de vanligaste felsorteringarna vi
gör eftersom metallplattan som håller
veken och själva koppen är tillverkade av
olika material. Om du pillar loss dem från
varandra blir det enklare för sorterings
maskinerna på återvinningsstationen att
skilja dem åt. Båda delar går som metall.

Ä

Äggskal
Räknas som matavfall och går i
komposten om du har en sådan.

Ö

Öronproppar
Slängs i din vanliga soppåse.

G
Grillkol
Om det handlar om stora mängder bör du
undvika att slänga det i din vanliga soppåse
och istället lämna på återvinningscentral.

H
Hår
Är du en av dem som rensar hårborsten och
slänger ner det i toaletten? Klart du inte är.
Du slänger ju det i soppåsen som man ska göra.

K
Kläder
Lämna plaggen du tröttnat på till din närmsta
secondhandbutik. Idag finns även företag som
hämtar upp dina kläder vid dörren, och hjälper
dig att sälja dem på nätet.

