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GLASFÖRPACKNINGAR   FÄRGADE/OFÄRGADE
Exempel: flaskor och burkar av färgat eller av ofärgat glas.
Gör så här:  Ta av kapsyler, lock och korkar och sortera dem till återvinning efter 
material. Lägg färgade och ofärgade glasförpackningar i respektive behållare på 
återvinningsstationen.
Lämna inte: Returflaskor lämnas mot pant i butik. Porslin, keramik och övriga 
produkter, som inte är förpackningar, lämnas som grov- eller hushållsavfall. Glöd-
lampor och lysrör lämnas på kommunens ÅVC eller i Samlaren, se rambo.se.

TIDNINGAR
Exempel: Dags- och veckotidningar, tidskrifter, kataloger, reklamblad, broschyrer 
och skriv-/ ritpapper,  pocketböcker.
Gör så här: Ta bort plastpåsar och påklistrade reklamlappar innan trycksaker läggs 
i container för tidningar på återvinningsstationen.
Lämna inte: Kuvert och inbundna böcker läggs i hushållsavfallet/brännbart. 
Papperskassar, kartonger läggs i behållaren för pappersförpackningar.

Till Återvinningscentral

Besök www.rambo.se för att se var din närmaste återvinningscentral finns.

ÅTERBRUK
Exempel: Allt som inte är trasigt men du själv inte längre använder.
Gör så här: Gör rent och se så inget är trasigt och att det fungerar. Lämna sedan till återbruk 
på återvinningscentral.
Vad händer sen? Olika samarbetsföretag kommer och hämtar föremål lämnade till åter-
bruk för att sälja via sk Loppis eller skänka till behövande.

GROVAVFALL
Exempel: Gamla möbler, trasiga pulkor och cyklar, utslitna mattor, större trasiga leksaker 
och skrymmande emballage. Avfall från hushåll som inte ska vara i kärlet.
Gör så här: Grovavfall lämnas på återvinningscentral.

FARLIGT AVFALL
Exempel: El-avfall (produkter med sladd eller batteri), rester av färg, lösningsmedel, lack-
nafta, växtskyddsmedel, nagellack, sprayburkar med innehåll kvar och kemikalier.
Gör så här: Om farligt avfall läggs i restavfallet finns det risk att kemikalier och tungmetaller 
sprids vid förbränningen, det är därför väldigt viktigt att de lämnas för särskilt omhänderta-
gande på återvinningscentralen.

TRÄDGÅRDSAVFALL
Exempel: Grenar, ris, kvistar, löv, fallfrukt och gräsklipp.
Gör så här: Organiskt avfall från trädgården läggs inte i kärlskåpet utan lämnas tillsammans 
med trädgårdsavfall på återvinningscentral.

BATTERIER OCH LJUSKÄLLOR
Exempel: Glöd-, lågenergi- och halogenlampor, småbatterier och batterier till mobiltelefon.
Gör så här: Ljuskällor och batterier ingår i producentansvaret för elektronikavfall och läm-
nas på någon av kommunens bemannade återvinningscentraler. 
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Allt material från återvinnningstationerna skickas vidare till Förpacknings-och tidningsinsamlingen, www.FTIAB.se.



TILL DIG SOM BOR I FLERBOSTADSHUS
Här följer några enkla förhållningsregler för att er boendemiljö ska hållas ren och fin. 

MATAVFALL
Exempel: Fruktskal, potatisskal, kaffesump, kaffefilter, matrester, äggskal, hus-
hållspapper, fiskrens, räkskal och benbitar. Tuggummi och tobak räknas inte som 
matavfall. Tänk på att matavfallet rötas och blir biogas och biomull som läggs på 
åkrarna, lägg därför inte plast eller blöjor bland matavfallet. Glöm inte ta bort plas-
ten på gurksnutten.
Gör så här: Låt blött avfall rinna av och lägg sedan matavfallet i de papperspåsar 
du får av fastighetsägaren. Påsarna är avsedda för ändamålet. Använd inga andra 
påsar. Använd plasthållaren för matavfallspåsen, den håller det luftigt och torrt runt 
påsen. Hållaren kan ställas eller hängas upp i skåpet under diskbänken. Fyll inte 
över den streckade linjen. Förslut påsen noggrant och lägg den i facket för matav-
fall. Kontakta fastighetsägaren för nya påsar.
Vad händer sen? Matavfallet körs till Tekniska verken i Linköping för rötning som 
ger biogas till fordon och biogödsel som ersätter konstgödsel på åkrarna.

RESTAVFALL
Exempel: Restavfall är det som blir över när man har sorterat ut matavfall, förpack-
ningsmaterial eller tidningar, exempelvis: dammsugarpåsar, blöjor, tops, kuvert, 
tandborste, diskborste, disktrasa, cd-skivor, krukväxter och utslitna klädesplagg.
Gör så här: Lägg restavfallet i en plastpåse i facket för restavfall.
Vad händer sen? Soppåsen förbränns i Uddevalla på Lillesjö-verket och blir till fjärr-
värme och el till bostäder.

PLASTFÖRPACKNINGAR
Exempel: flaskor, burkar, små hinkar och dunkar, plastbärkassar, plastpåsar på rulle 
(t ex för frukt och grönt i matvarubutiken), refillpaket, tuber, chipspåsar och frigolit.
Gör så här: Ta av korkar och lock. Töm din påse med plastförpackningar i container 
för plastförpackningar på återvinningsstationen. 
Lämna inte: Plastprodukter som inte är förpackningar lämnas som grov- eller hus-
hållsavfall, t ex möbler, leksaker och videokassetter. Returflaskor lämnas mot pant i 
butik.

PAPPERSFÖRPACKNINGAR
Exempel: pasta-, mjölk- och juicepaket, pappersbärkassar, sockerpåsar, sko-
kartonger, toarullar och wellpapplådor.
Gör så här: Platta till och vik ihop. Lägg mindre förpackningar i större för att spara 
transportutrymme. Lägg förpackningarna i container för pappersförpackningar på 
återvinningsstationen.  
Lämna inte: Kuvert läggs i hushållsavfallet/brännbart.

METALLFÖRPACKNINGAR
Exempel: konservburkar och pystomma sprayburkar, tuber, kapsyler och lock, 
penseltorra färgburkar.
Gör så här:  Låt korken på tuber sitta kvar.  Lägg förpackningarna i container för 
metallförpackningar på återvinningsstationen.  
Lämna inte: Burkar med färg- och limrester kvar lämnas som farligt avfall. 
Metallskrot, VVS- detaljer, stekpannor och andra produkter, som inte är förpack-
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