
• Aceton

• Färg och kemikalier

• Ljuskällor

• Nagellack

• Sprayflaskor (ej tömda)

• Växtskyddsmedel

Att lägga farligt avfall i de vanliga soporna är 
förbjudet enligt lag. Lämnas till närmaste åter-
vinningscentral eller vår mobila återvinnings-
central.

• Batteridrivna grejer

• Glödlampor och ljuskällor

• Mobiltelefoner

• TV-apparater

Lämnas till närmaste återvinningscentral eller 
vår mobila återvinningscentral. Du kan även 
lämna ditt elavfall till alla butiker som säljer 
elektronik.

• Alkaliska batterier 

• Lithiumbatterier

Lämnas i en batteriholk. De brukar 
finnas vid matvarubutiker och åter-
vinningsstationer.

Batterier som väger över tre kilo lämnar du på 
en återvinningscentral.

• Tyger och textilier

• Kläder

• Skor

Återbruka mera! Lämna hela och 
rena kläder till klädinsamling. Det 
som är trasigt eller inte går att återbruka läm-
nas till återvinningscentral eller vid insamlings-
behållare vid vissa återvinningstationer.

• Barnvagnar

• Mindre möbler

• Leksaker

Återbruka mera! Sälj dem, lämna 
dem till en secondhandbutik eller 
till återbruk på närmaste återvinningscentral.

• Gamla eller oanvända medici-
ner

• Inhalatorer och nässprej med 
innehåll.

Lämnas till ett apotek. 

Det bästa är förstås om du inte hämtar ut mer 
mediciner än vad du behöver.

I påsen för restavfall blir det kvar 
saker som inte går att 
materialåtervinnas. Till exempel:

• Blöjor

• Fimpar och snus

• Kuvert 

Lämna påsen i restavfallskärlet. Om du sorterar 
rätt, tar det ett tag innan påsen blir full. 
BRA JOBBAT!

Påsen kostar 4 kr/kg 

att återvinna

Sortera rätt är ganska lätt
Nästan allt omkring dig kan återvinnas. Det gäller bara att det hamnar på rätt plats. Lämna utsorterat material i avsedd behållare i fastigheten, på 
vår mobila återvinningscentral eller de fasta återvinningscentralerna. Här är några exempel på vad som ska slängas var.

• Råa och tillagade matrester

• Sump, filter från kaffe och te

• Rens och ben från kött, fisk, fågel 
och skaldjur

• Skal, rens  från frukt och grönt

Sortera i den bruna papperspåsen och 
lämna sedan i ditt bruna avfall-
skärl.

KOM IHÅG! Ingen plast i matavfallspåsen. 

• Glas (färgat, ofärgat)

• Plast och frigolit 

• Kartong

• Metall

• Tidningar

Sortera på uppställda återvinningsstationer. 
TIPS! Töm förpackningar på innehåll och platta 
till dem för att spara plats.
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• Kakel och klinker

• Gipsskivor och isolering

• Sanitet (toaletter, handfat) 

Byggavfall är sådant som upp-
kommer vid renovering eller 
ombyggnationer. Sorterat byggavfall lämnas till 
återvinningscentral.

Påsen kostar 1 kr/kg 

att återvinna
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SORTERINGSGUIDE
SÖRABS  AVFALLSGUIDE:

TURLISTA 
MOBIL ÅTERVINNINGSCENTRAL:

Tratten använder du på en petflaska 
eller mjölkkartong som som du sedan 
lämnar in på återvinningscentralen 
eller Mobila återvinningscentralen. 

Du kan hämta tratten hos oss på 
Knista gårds väg 12.

TIPS! 
Med vår tratt  kan 

du enkelt återvinna 

matlagningsolja istäl-

let för att hälla den i 

avloppet.


