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ÅTERVINNING 
 

Det man ska tänka på är att förpackningarna ska vara rena och torra. Man Ska 
också komma ihåg att det bara gäller förpackningar. Vad är då en förpackning? 
Dit räknas allt som omsluter en vara, exempel följer här nedan! Men det samlas 
även in papper (returpapper). 
 
 
 

Tidningar (Pappers pelle) 
 

 Exempel på papper som kan sorteras ut: 
• Finpapper för tryck-, skriv och kopieringsändamål 
• Skriv- och anteckningspapper 
• Datalistor 
• Broschyrer 
• Tidningar och tidsskrifter 
• Blanketter och formulär 
• Reklamtryck 
 

 
 
 
 

Pappersvaror som INTE skall blandas med returpapper: 
• Kuvert 
• Karbon 
• Etiketter 
• Plast och plastat papper 
• Mappar 
• Vaxat papper 
• Post-it lappar 
• Hårda pärmar/ringpärmar 
• Klistermärken 
• Självkopierande papper (som ej är Svanenmärkt) 
• Termopapper ex faxpapper, kvitton 
• Sekretesspapper (skall strimlas före) 
 
Lim och plast bildar klumpar i pappersbrukets processvatten och riskerar att fastna 
på pappersvalsarna. Då får papperet fula fläckar och stora pappersrullar måste 
kasseras. 
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Pappersförpackningar 
 
Dit räknas alla tetror så som:  
• Fil  
• Mjölk 
• Juice  
• Grädde 
Kartonger  
• Kellogs-  
• Pizza- 
• Makaron-kartonger 
• Wellpapp är det bruna kartongpappret med våg mönster i mellan. 
• Lådor som man transporterar saker i. 
• Även kartongen som omsluter smörpaketet. 
 
DIT SKA EJ: 
• Plastad wellpapp 
• Wellpapp nedsmutsad med matrester och dylikt. 
  

 
 
 

Hårdplastförpackningar 
 

Ex på hårdplaster är: 
• Schampoflaskor  
• Plastdunkar 
• Plastburkar 
• Plasthinkar 
• Diskmedelsflaskor 
• Tvättmedelsflaskor 
 
 
 
DIT RÄKNAS EJ: 
• PVC 
• Plastpåsar 
• Svep-plast 
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Metallförpackningar 
 
Dit räknas:  
• Burkar som har innehållit konserver bl.a.  
• Köttsoppa 
• Varmkorv 
• Läsk 
• Krossade tomater 
• Burkar som har innehållit målarfärg (som nu är penselrena och torra)   
• Tomma sprayflaskor (om de inte är tomma räknas de som miljöfarligt avfall) 
• Kapsyler och burklock 
• Aluminiumfolie 
 
 
DIT RÄKNAS EJ: 
• Stekpannor 
• Kastruller 
• Järnskrot 
• Skruvar och muttrar 

 
 
 
 

Glödlampor 
 

  
 
Glödlampor räknas som elektronikskrot samt farligt avfall och ska därför läggas i en 
speciell behållare. Glödlampor innehåller ganska mycket bly som annars hamnar i 
förbränningsugnen.  Glödlampor skickas till Bjästa (söder om Ö-vik) där de åtas om 
hand.  
 
 
 
 

Lysrör 
 
Lysrör innehåller kvicksilver så därför ska de tas omhand på ett annat sätt.  Lysrör 
skickas till Bjästa (söder om Ö-vik) där de åtas om hand. Lysrör har 100 procentig 
återvinning. 
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Färgade glasförpackningar 
 

Dit räknas: 
• Flaskor av färgat glas 
• Burkar av färgat glas 
 
DIT SKA EJ: 
• Flaskor av ofärgat glas 
• Burkar av ofärgat glas 
• Porslin 
• Stengods 
• Speglar 
• Dricksglas 
 

 
Ofärgade  glasförpackningar 

 

Dit räknas: 
• Flaskor av ofärgat glas 
• Burkar av ofärgat glas 
 
DIT SKA EJ: 
• Flaskor av färgat glas 
• Burkar av färgat glas 
• Porslin 
• Stengods 
• Speglar 
• Dricksglas 
 
 

Grovsopor 
 
 

VIKTIGT!!! 
 
Gamla möbler, spisar, cyklar, bilbatterier, bildäck, elektriska/elektroniska apparater 
med mera som ej innefattas av de sopor som kan och skall källsorteras. Dessa sopor 
lämnas till returmarknaden på Gimonäs. 
 
Tänk på att ombesörja detta själv när ingen annan gör det åt dig och det är för vår 
gemensamma trivsel att det Ej skall samlas på hög i någon vrå i vårt soprum… 
 


