RESTAVFALL

PAPPERSFÖRPACKNINGAR

Det som inte sorteras ut som matavfall, förpackningar eller som
ska lämnas på återvinningscentral
slänger du här. Till exempel tandborstar, blöjor, kuvert, cd-skivor,
mindre krukväxter, snittblommor
och enstaka klädesplagg.

Allt från wellpappkartong till toarullar slänger du här, exempelvis
mjölkpaket, äggkartonger, presentpapper, flingpaket, skokartonger,
socker- och mjölpåsar.
Vad händer sen?
Utsorterade pappersförpackningar
transporteras till pappersbruk, som
bland annat använder materialet till
nya förpackningar och ytterhöljen
till gipsskivor.

Vad händer sen?
Det brännbara avfallet förbränns i
Högdalens kraftvärmeverk. Där blir
det värme, el och varmvatten till
våra bostäder.

OFÄRGAT GLAS

MATAVFALL

Syltburk, tomma parfymflaskor i
glas, saft- och vinflaskor. Allt ofärgat returglas ska i här. Dricksglas,
fönsterglas, ungsformar och porslin
ska till återvinningscentral och ska
inte ligga här.

Som tumregel ska allt som du kan
tänka dig att ha i magen ner här. Men
även kaffefilter, fruktskal, äggskal,
potatisskal och mindre benbitar.
Tuggummi och tobak räknas inte
som matavfall. Om du känner dig
osäker kan du även titta på matavfallspåsen. Använd plasthållaren du
fått av oss, då går inte påsen sönder
eller börjar läcka.

Vad händer sen?
En del flaskor tvättas och återanvänds och en del krossas och skickas sedan vidare till glasbruk som
tillverkar nya flaskor.

Vad händer sen?
Matavfallet behandlas till en flytande slurry som sen rötas och blir
till biogas och biogödsel.

LAMPOR & SMÅBATTERIER

I den gråa lådan kan du sortera lampor och småbatterier, i det stora
facket kan du lägga både glödlampor och lågenergi-lampor. Det
mindre facket är avsett för småbatterier. Lådan är avtagbar och kan
förvaras inomhus tills den är full,
sen är det bara att haka fast den på
någon av tunnorna, förslagsvis den
tunna som ska tömmas närmast.
Vad händer sen?
Lampor demonteras, metaller och
glas materialåtervinns. Batterier
smälts ner, de olika metallerna separeras och materialåtervinns.

kundservice: 0200-26 46 00
kundservice@srvatervinning.se

RETURPAPPER

Yoghurtburk, tandkrämstub, plastpåsar, frigolit, chipspåsar och
köttråg är några förpackningar som
trivs i detta fack.

Dags- och kvällstidningar, kataloger, magasin och reklamblad. Allt
du kan bläddra i slängs i detta fack.
Även pocketböcker, skrivpapper
och kopieringspapper kan återvinnas. Om du river bort fönstret och
limkanten på kuverten kan de läggas här, annars sorteras det som
restavfall.

Vad händer sen?
Plastförpackningar sorteras en
gång till på vår återvinningsanläggning innan de skickas vidare till
återvinningsanläggningar för plast
runt om i Sverige. Plastflaskor och
burkar tvättas och återanvänds,
hårdplast smälts ner och kan användas till bland annat parkbänkar och
konstgräs.

Vad händer sen?
Returpapper skickas till pappersbruk där det blir nytt papper till tidningar, magasin och reklam.

FÄRGAT GLAS

METALLFÖRPACKNINGAR

Grönt, brunt, blått, rött, gult. Det
spelar ingen roll vilken färg din flaska eller burk har. Alla är välkomna
hit, kom ihåg att kapsyler sorteras
som metall och kork i restavfallet.

Konservburkar, kaviartuber, aluminumfolie och metallock kan återvinnas om det läggs här. Glöm inte
värmeljushållaren.
Vad händer sen?
Förpackningarna sorteras på vår
återvinningsanläggning Metallerna
transporteras vidare till järnbruk
runt om i Sverige där de blir till nya
metallprodukter.

Vad händer sen?
En del flaskor tvättas och återanvänds, en del krossas och skickas
sen vidare till glasbruk som tillverkar nya flaskor och burkar.

FARLIGT AVFALL

Allt farligt avfall och elektronik
lämnar du på någon av våra återvinningscentraler.

TIPS OM MATAVFALLSSORTERING
• Använd påshållaren du fick av oss. Den
hjälper till att ventilera papperspåsen.

• Låt kaffesump och filter torka till en
stund innan du slänger det.

• Låt blött matavfall rinna av i vasken
innan det läggs i påsen.

• Vik ihop påsen noggrant innan du lägger
den i matavfallskärlet.

• Fyll aldrig påsen mer än till den
streckade linjen.

• Tvätta kärlet invändigt efter tömning.
Häll gärna i några droppar ättika i kärlet
efteråt.

• Släng påsen minst var tredje dag även
om den inte är full.
• Släng hushållspapper, ofärgade servetter och bitar av tidningspapper i påsen
- det hjälper till att hålla avfallet torrt.

www.srvatervinning.se

PLASTFÖRPACKNINGAR

• Under de varma sommardagarna kan du
använda dubbla papperspåsar.
• Ställ kärlet på en skuggig plats under
sommaren för att motverka lukt.

Under vintern
• Försök hålla påsen så torr som möjligt.
• Lägg några tidningssidor i botten av
facket för matavfall under vintern för
att förhindra att påsarna fryser fast.
• Ställ ut påsen någon timme innan du
slänger den så den hinner frysa till innan
du lägger den i facket.
• Har papperspåsarna redan frusit fast i
facket kan du lossa dem genom att stöta
ett kvastskaft mot dem i kärlet.

• Skulle några papperspåsar finnas kvar
i kärlet efter tömning kan du mot en
avgift beställa en extrahämtning hos vår
kundservice.
Tänk på att det är fastighetsägarens ansvar att ta loss ev fastfrusna påsar i kärlet
inför tömning.
På vår hemsida hittar du allt du kan tänkas
vilja veta om matavfall.

www.srvatervinning.se/matavfall

Det finns avfall som är skadligt för
människor, djur och natur. Sorteras
det inte bort och lämnas på återvinningscentralen finns risk att skadliga ämnen kommer ut i naturen.
Exempel på vanligt farligt avfall i
hemmet är lösningsmedel, parfymrester, målarfärg, el-artiklar, termometrar, hårspray, spraydeodorant
och nagellack.

