Din källsorteringsguide
Your recycling guide

På Växjöbostäder arbetar vi aktivt för att minimera vår miljöpåverkan
och för att skapa en bättre miljö. Genom att du som hyresgäst
sorterar ditt avfall i våra miljöhus/miljöskåp gör du det möjligt att
återvinna materialet och förbrukningen av naturens resurser minskar.
Bra att veta

Färgat och ofärgat glas
•

Skilj på färgat och ofärgat glas.

•

Tag av lock och kapsyler.

•

Endast tomma glasförpackningar.

Lysrör, glöd- och lågenergilampor
sorteras inte som glasförpackning.
Lägg dem i särskilda behållare
alternativt lämna på återvinningscentralen.
Dricksglas, porslin, fönsteroch spegelglas lämnas på
återvinningscentralen.

Pappersförpackningar
Tidningar och broschyrer sorteras
som tidningar.

•

Endast kartong och papper.

•

Förpackningar som till minst 50 %
består av papper exempelvis
pastakartonger, mjölkkartonger,
juicepaket och papperskassar.

•

Töm, vik ihop och packa väl.

•

Allt som går att bläddra i t ex
dags- och veckotidningar, reklam,
kataloger, rit- och skrivpapper.

Kuvert, post-it-lappar, inbundna
böcker sorteras som restavfall.

•

Både mjuk- och hårdplast.

•

Flaskor, burkar, dunkar av plast,
plastkassar, mjukplast, plastfolie,
frigolit.

Plastleksaker, tandborstar,
diskborstar sorteras som restavfall.

•

Tag av lock och lägg dem lösa i
behållaren.

Tidningar

Papperskassar och wellpapp
sorteras som pappersförpackningar.

Plastförpackningar

Bra att veta

Metallförpackningar
Inga sprayburkar eller färgburkar
får sorters som metall. Dessa ska
hanteras som farligt avfall och lämnas
på återvinningscentralen.

•

Förpackningar av plåt och aluminium
t ex konservburkar, dryckesburkar,
folieformar, tuber, kapsyler.

•

Tag av lock och kapsyler.

•

Endast tomma förpackningar.

•

I matavfallspåsen kan du slänga
rester av kött, fisk, skaldjur, pasta,
ris, bröd, äggskal, tepåsar, kaffesump med mera.

Lägg matavfallet i den bruna
papperspåsen, som finns att hämta
i miljöhuset. Lägg aldrig den bruna
papperspåsen i en plastpåse,
använd hellre dubbla papperspåsar.

•

Här slänger du kuvert, stearinljus,
post-it-lappar, tygbitar, kattsand,
tuggummi, tandborstar, blommor,
blöjor, bindor, snus med mera.

Grytor, termos, glas, porslin sorteras
som grovsopor.

•

Här slänger du alla de småbatterier
som används i ett hushåll t ex i
ficklampor, brandvarnare och
radioapparater.

Bilbatterier och andra större batterier
lämnas på återvinningscentralen.

•

Här lägger du lågenergilampor,
glödlampor, halogenlampor,
kompaktlysrör och LED-lampor.

Lamporna innehåller farliga ämnen
och det är viktigt att de tas omhand
på ett miljösäkert sätt.

•

Lysrör lägger du i en separat
behållare.

Denna sortering finns endast i vissa
miljöhus.

•

Var försiktig så de inte går sönder.

Matavfall

Restavfall

Batterier

Denna sortering finns endast i vissa
miljöhus.

Lampor och lysrör

At Växjöbostäder, we work actively to minimise our environmental
impact and create a better environment. By sorting your waste in our
recycling stations, you, as our tenants, make it possible to recycle the
material and to reduce the consumption of natural resources.
Good to know

Coloured and clear glass
•

Separate coloured and clear glass

•

Remove lids and bottle tops

•

Only empty glass containers

Fluorescent tubes, bulbs and
low-energy bulbs are not sorted as
glass containers. Place them in the
special containers or take them to
the recycling centre.
Drinking glasses, china, window
glass and mirrors should be taken
to the recycling centre.

Paper packaging
Newspapers and brochures are
sorted as newspapers.

•

Only cardboard and paper

•

Packaging of which at least 50 %
is paper, e.g. pasta boxes, milk
cartons, juice packets and paper
carrier bags

•

Empty, fold and pack well

•

Anything you can turn the pages of,
e.g. newspapers and magazines,
advertising, catalogues, drawing
and writing paper

Envelopes, post-it notes and bound
books are sorted as residual waste.

•

Non-rigid and rigid plastic

•

Plastic bottles, tubs and cans,
plastic carrier bags, non-rigid
plastic, cling film, styrofoam

Plastic toys, toothbrushes and
washing-up brushes are sorted as
residual waste.

•

Remove lids and place them loose
in the container

Newspapers

Paper carrier bags and corrugated
cardboard are sorted as paper
packaging.

Plastic packaging

Good to know

Metal packaging
Spray cans and paint pots cannot
be sorted as metal. These should
be handled as hazardous waste and
taken to the recycling centre.

•

Metal and aluminium packaging,
e.g. tins, drink cans, foil containers,
tubes, bottle tops

•

Remove lids and bottle tops

•

Only empty packaging

•

In the food waste bag you can
throw scraps of meat, fish, shellfish, pasta, rice, bread, eggshells,
teabags, coffee grouts, etc.

Place the food waste in the brown
paper bag available from the recycling
station. Never place the brown paper
bag inside a plastic bag, use double
paper bags instead.

•

Here you can throw envelopes,
candles, post-it notes, cloth, cat
litter, chewing gum, toothbrushes,
flowers, nappies, sanitary towels,
snuff, etc.

Pots, thermos flasks, glass and china
are sorted as bulky waste.

•

Here you can throw all small household batteries, e.g. used in torches,
fire alarms and radio sets

Car batteries and other big batteries
should be taken to the recycling
centre.

Food waste

Residual waste

Batteries

This sorting is only available in some
recycling stations.

Bulbs and fluorescent tubes
•

Here you can place low-energy
bulbs, halogen lamps, compact
fluorescent lamps and LED lamps.

•

Fluorescent tubes are placed in
a separate container

•

Be careful so they don’t break

The lamps contain dangerous
substances and it is important
that they are taken care of in an
environmentally safe way.
This sorting is only available in
some recycling stations.

Detta lämnar du på
kommunens återvinningscentraler

The following should be taken to
the municipal recycling centre

Farligt avfall

Hazardous waste

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Färgrester
Lösningsmedel t ex lacknafta och penseltvätt
Olja
Bilbatterier
Gamla termometrar
Sprayburkar med och utan innehåll

Leftover paint
Solvents, e.g. white spirit and brush cleaner
Oil
Car batteries
Old thermometers
Spray cans with and without content

Grovavfall

Bulky waste

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Metallskrot
Möbler
Träavfall
Trädgårdsavfall
Annat grövre avfall t ex grytor och blomlådor

Scrap metal
Furniture
Waste wood
Garden waste
Other bulky waste e.g. pots and flower boxes

Elektronikavfall

Electronic waste

Alla produkter med sladd eller batteri ska lämnas
som elektronikavfall när de är förbrukade, t ex
TV-apparater, datorer, skrivare, mobiltelefoner,
leksaker, verktyg, strykjärn.

All products with a lead or battery should be treated
as electronic waste when they are finished with, e.g.
TV sets, computers, printers, mobile phones, toys,
tools, irons.
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