Så här hanterar vi avfall och återvinning!
Soppåsen: Matavfall, städsopor och mindre föremål, som inte skadar miljön och inte kan
återanvändas eller återvinnas. Tänk på att knyta ihop soppåsen ordentligt innan du kastar
den. Detta gäller särskilt våta sopor. Tänk också på att förpacka vassa föremål ordentligt.
Grovsopor: Större föremål, som inte ryms i soppåsen och som inte räknas som el avfall.
Grovsopor får inte tryckas ned i sopbehållaren, utan ska lämnas för återvinning vid en vid
Återvinningsstation Detta eftersom vi i Brf Näsby Kulle saknar Grovsoprum
Vad räknas som grovsopor?
 Mindre möbler av trä och plast, husgeråd, emballage av trä och cellplast.
 Skidor, pulkor och andra större leksaker av trä och plast.
 Möbler med metallstomme och större möbler av trä, madrasser och möbler med
resårdynor, cyklar, barnvagnar, kälkar och lekredskap med metallram,
handgräsklippare.
 Trävirke i små enheter och mängder från hobbysnickeri samt julgranar.
Farligt avfall: Lämnar vi vid någon av kommunens Miljöstationer
Vad klassas som farligt avfall?
Inget farligt avfall ska hamna i din soppåse. Är du osäker på vad som är farligt avfall klicka på
"Sören hjälper dig att sortera" så får du hjälp att sortera ditt avfall rätt. Här nedan följer
några exempel på vanligt förekommande farligt avfall:











Färg (även vattenbaserad), lack, lim och lösningsmedel
Nagellack, parfym och deodorant
Spillolja från t.ex. bil, moped eller motorgräsklippare
Diverse rengöringsmedel t.ex. ugnsrengörning, fönsterputs, toalettrengörning och
maskindiskmedel
Bekämpningsmedel mot ogräs och insekter
Ljuskällor t.ex. lågenergilampor
Småbatterier och bilbatterier. (Från 1 december 2012 får bilbatterier ej lämnas på
miljöstationerna längre, lämna istället till Hagby återvinningscentral eller farligt
avfallbilen.)
Termometrar och barometrar med kvicksilver
Fotokemikalier och sprayflaskor

TIPS: Om avfallet inte lämnas i sin originalförpackning ska innehållet anges på
förpackningen. Olika typer av farligt avfall får inte blandas!

I källsorteringsrummet i hus 1 lämnar vi:
Plastförpackningar: mjuka och hårda. Bärkassar, plastpåsar, plasttuber, refillpaket,
plastfolie och -film, innerpåsar i till exempel müslipaket, frigolit, burkar, dunkar,
flaskor, små hinkar (till exempel för sylt).

Pappersförpackningar: Pastapaket, cornflakespaket, mjölk- och juiceförpackningar,
sockerpåsar, hundmatsäckar, bärkassar, presentpapper, wellpapplådor till TV, stereo,
möbler med mera, omslag till bokklubbsböcker.

Metallförpackningar: Konservburkar, sprayburkar, tuber, kapsyler, lock,
värmeljushållare, aluminiumfolie och formar, urskrapade målarburkar.

Glasförpackningar: Flaskor och burkar, vin- och spritflaskor från Systembolaget.
Färgat och ofärgat glas sorteras var för sig.

Tidningar/Returpapper: Dags- och veckotidning, magasin, reklamblad, kataloger
(postorder, telefon, resekataloger och liknande), broschyrer och skriv/ritpapper.

Så här sorterar du:
 Töm, rengör och platta till förpackningarna.
 Separera förpackningar med olika material. Om det inte går att skilja de olika
materialen åt, sortera förpackningarna efter det viktmässigt dominerande materialet.
 Stora förpackningar som inte går ner i behållaren lämnas till en återvinningscentral,
till exempel Hagby.
 Annat avfall lämnas som grovsopor, hushållsavfall eller farligt avfall vid kommunen
 Mer information om avfallshantering hittar du på kommunens hemsida

Styrelsen tackar för visad hänsyn!
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