Hej alla ni som bor i Brf Erikshöjd!
Vänligen, läs minst den röda texten.

Ibland blir det fel när man källsorterar p.g.a. brist på kunskap, inte på den goda
viljan. Styrelsen har därför satt ihop ett kortfattat dokument i ett försök att öka
kunskapen i hur man källsorterar och var det skall läggas. Drickglas och
glasskivor t.ex. ska sorteras som hushålls/restavfall och inte som ofärgat glas,
där det ofta hamnar. Ett stekjärn är inte en metallförpackning och en galge är
inte en plastförpackning osv.
Tänk också på att vika ihop kartonger ordentligt. Vi skulle uppskatta om ni går
in och lägger ner ert organiska avfall i tunnorna. Det blir fort snuskigt om
påsarna går i sönder, vilket gör att kärlen måste rengöras onödigt ofta. En
kostnad som drabbar oss alla.
Möbler och andra stora saker ska ni själv köra till soptippen. Nedan finns mer
ingående information i hur man källsorterar. En bra länk om ni är osäkra på hur
ni ska sortera är http://www.nsr.se/Default.aspx?ID=1224.
Metallförpackningar
Det här räknas som metallförpackningar: Konservburkar, kaviartuber, aluminiumfolie,
metallock och kapsyler. Om förpackningen består av flera material, till exempel en metallburk med
plastlock, sortera då varje material för sig. Kom ihåg att förpackningarna ska vara rengjorda.

Det här ska inte sorteras som metall: Produkter av metall – till exempel verktyg, stekpannor,
hålslag och liknande. Dessa ska köras till återvinningscentralen och slängas i containern för
metallskrot.

Glasförpackningar
Det här räknas som glasförpackningar: Burkar och flaskor som det varit livsmedel i.

Det här ska inte sorteras som glas: Dricksglas, porslin, keramik, plexiglas, kristallglas, fönsterglas
och spegelglas. Då dessa typer av glas inte lämpar sig för återvinning – eller kanske till och med stör
återvinningsprocessen – ska de istället köras till återvinningscentralen.

Plastförpackningar – hårda & mjuka
Det här räknas som plastförpackningar: Schampoflaskor, ketchupflaskor, glassbyttor,
pepparkaksburkar, plasttuber och refillpaket.
Det här räknas som mjukplast: bärkassar, plastpåsar, plastfolie, plastfilm, frigolitförpackning till
mat. Frigolit från tv, dator osv är restavfall.

Det här ska inte sorteras som plast: Pulkor, leksaker i plast, tidskriftssamlare, stor frigolit och
liknande. Tänk på att allt som är tillverkat av plast inte automatiskt räknas som en plastförpackning.

Pappersförpackningar, kartonger, tidningar & returpapper
Det här räknas som pappersförpackningar & kartonger: Förpackningar för till exempel
pasta, cornflakes, socker och andra livsmedel, mjölk- och juiceförpackningar, hundmatsäckar,
bärkassar, presentpapper, omslag till böcker samt mindre wellpapplådor.

Det här ska inte sorteras som papper & kartonger: Kuvert (släng i hushålls/restavfall!). Dagsoch veckotidningar, broschyrer, reklamblad och skrivpapper (lägg i behållaren för tidningar!). Stora
förpackningar som inte går ner i behållaren, till exempel wellpapplådor från datorer och möbler (lämna
på närmaste återvinningscentral eller skär ner lådan i mindre delar!).

Det här räknas som tidnings- och returpapper: Dags- och veckotidningar, magasin,
reklamblad, broschyrer, kopieringspapper för skrivare, ritpapper samt telefon- och postorderkataloger.

Det här ska inte sorteras som tidnings- och returpapper: Kuvert, Post-it lappar, vykort,
böcker (brännbart – släng i ditt hushålls/restavfall!). Omslags-, present- och julklappspapper (lägg i
behållaren för pappersförpackningar).

Restavfall
Det här räknas som restavfall: Avfall som inte ryms i soppåsen eller som av andra skäl inte ska
läggas där – till exempel fönsterglas, metall.

Det här ska inte sorteras som restavfall: Elektronikavfall, batterier samt kyl- och frysmöbler måste
alltid hanteras separat från övriga grovsopor.

Grovsopor, kör man själv till soptippen
Det här räknas som grovsopor: Möbler och andra stora föremål.
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