
 

Till miljörum/soprum 
 

 
 

Brännbart 
 
Brännbart och komposterbart 
lägger du i den vanliga soppåsen, 
som du i soprummet lägger i 
någon av behållarna för brännbart 
avfall. Den förbränns och blir 
värme, el och varmvatten till våra 
bostäder. 

 
Exempel: 
Matrester, blöjor, frigolit, 
kladdig mjukplast, böcker, 
blommor, plastleksaker, kuvert, 
post-it-lappar, strumpor, trasor, 
mindre textilier och kattsand 
(faktiskt!). 

 
Aldrig batterier eller lösnings- 
medel! 

Icke brännbart 
 
Töm din påse med icke brännbart 
avfall, så att det ligger löst i kärlet. 
Avfallet grovsorteras på Sofie- 
lundsanläggningen. Metallerna 
skiljs från restavfallet, finsorteras 
och återvinns. Restavfallet för- 
varas tryggt i depån. 
 
Exempel: 
Keramik, porslin, metall, läder, 
blomkrukor, aluminiumfolie, 
glasprydnader och speglar. 
 
Aldrig glödlampor, lysrör eller 
plastförpackningar 

Tidningar och returpapper 
 
Tidningar och returpapper lämnar 
du i behållaren för sådant. Papper 
återvinns och av det tillverkas nytt 
hushålls-, toalett- och tidnings- 
papper. 
 
Exempel: 
Med tidningar menar vi både 
dagstidningar och olika sorters 
magasin. Tunna som tjocka. Med 
returpapper menas telefon- 
kataloger, kontorspapper, 
reklamblad och sönderlästa 
pocket-böcker. Kort sagt: allt 
papper utan klister och hårda 
pärmar. 
 
Aldrig kuvert, post-it-lappar eller 
någon form av kasse! 

 
 

 
 

El-avfall 
 
El-avfall skall sorteras för sig i 
soprummet. Det finns en sär-skild 
trådcontainer för detta. Lampor 
och lysrör har särskilda burkar/ 
hinkar liksom batterier. 

 
Exempel: 
Små apparater som handverktyg 
el-leksaker och el-klockor samt 
medelstora apparater som TV, 
radio, kaffebryggare, skrivare och 
dator. 
Aldrig spis, diskmaskin, kyl eller 
frys. 

 

Glasförpackningar 
 
Glas lämnar du i olika behållare i 
soprummet, en för färgat glas och 
en för ofärgat. De båda sorterna 
får inte blandas, eftersom de 
färgade ”förorenar” de ofärgade. 
Glaset krossas och pulveriseras 
och återvinns till nytt glas. Det 
som pulveriseras blir bland annat 
värmande isoleringsmaterial i våra 
hus. 
 
Exempel: 
Glasflaska, romburk, olivolje- 
flaskor, syltburkar och juiceflaskor. 
Aldrig porslin, keramik, sten, 
dricksglas, glasprydnader eller 
glaskeramik (sorteras som ”Icke 
brännbart”). 

 

Wellpapp, kartonger 
 
Vi har behållare för stora papp- 
kartonger och wellpapp. Alla 
kartonger sprättar du upp eller gör 
platta, så att de tar så liten plats 
som möjligt. 
 
Större grovsopor transporterar du 
till återvinningsstationen vid 
Skyttbrink. 
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Pappersförpackningar 
 
Du har ju vid varuinköpet betalt 
tillverkaren för återvinningen. 
Kartong återvinns och blir nya 
förpackningar och ytterhöljen på 
gipsskivor. 

 
Exempel: 
Allt från juicepaket, rispaket och 
tvättmedelspaket till pappers- 
kassar, mjölkpaket och äggkar- 
tonger. 

 
 
 
 
 
 
 
 

På annan plats 
 

 
 
Farligt avfall 

 
Miljöstation för farligt avfall finns 
närmast vid Skyttbrink. Lämna 
avfallet helst i orginalförpackning- 
en eller i annan förpackning, som 
du märkt med vad den innehåller. 

 
Exempel: 
Hit hör nagellack, hårspray, färg-, 
lim- och lackrester,  lösnings- 
medel, spillolja, bekämpnings- 
medel, kvicksilvertermometer, 
rengöringsmedel, sprayflaskor 
med gas, kalklösare, ammoniakt, 
syror och lut. 

 
Aldrig läkemedel (tillbaka till 
apoteket) eller däck från bilar eller 
cyklar (ring Svensk Däcksåter- 
vinning 08-506 010 55). 

Plastförpackningar 
 
Plasten sorteras för hand. Den 
smälts ner och används sedan 
som råvara för park-soffor, last- 
pallar, kompost-behållare och 
plastbackar. 
 
Exempel: 
Plastflaskor, lådor, tuber, plast- 
burkar och deras lock samt mindre 
dunkar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

På annan plats 
 

 
 
Kyl frys, spis, disk 
 
Du kan lämna din kyl, frys, spis 
eller diskmaskin till den leverantör 
av vilken du köpt en ny (”leverant- 
örsansvar”) eller  själv ordna en 
transport till återvinningsstationen 
vid Skyttbrink. 
 
Exempel: 
Möbler, köksinredning, bygg- 
material och övrigt grovavfall. 
 
Detta är så stort, att de inte får 
plats i vårt miljörum. Du får trans- 
portera det också till återvinnings- 
stationen vid Skyttbrink. 
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Metallförpackningar 
 
Metallerna finsorteras och 
återvinns och blirnya 
förpackningar, armeringsjärn o.d. 
 
Exempel: 
Konservburkar, värmeljus, drycke- 
skapsyler, skruvlock och metall- 
folieförpackning (sådan metallfolie 
som förblir hopknycklad – ej t.ex. 
chipspåsar). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Miljösstation 
 
Närmaste återvinningsstation 
(miljöstation) ligger i Skyttbrinks 
industriområde. Öppettiderna är: 
 
Tisdag – torsdag 15,00-20,00 
Fredag 13,00-18,00 
Lördag 09,00-15,30 
Söndag 10,00-15,30 
 
 
Du behöver ett passerkort för att 
komma in på området. Det får 
man från SRV Återvinning: 
tel. 0200-26 46 00. 


