VAD HÄNDER
MED ALLT DET VI
SLÄNGER?
Visste du att nästan allt det vi kallar för skräp kan bli till
nytta och användas igen – om vi bara gör oss besväret
att sortera det på rätt sätt? I Sverige har vi möjlighet att
återvinna 99 % av vårt hushållsavfall. Det innebär att vi
kan ta hand om materialen som kastas och återanvända
dem i nya produkter. I den här foldern kan du se vart
dina sopor tar vägen i sina nästa liv.
Aluminium kan till exempel återvinnas hur många
gånger som helst. En tonfiskburk kan ”återfödas”
som en engångsgrill för att därefter bli en bilfälg
– och sedan en tonfiskburk igen.
Men detta fantastiska kretslopp fungerar såklart bara
om vi ser till att slänga sakerna på rätt plats när vi är
klara med dem. Varje gång någonting kastas på fel ställe
kostar det pengar att placera det rätt. Pengar som förr
eller senare hamnar på hyresavin. Och det är ju onödigt,
eller hur? Särskilt eftersom du ju redan har betalat för
sakerna en gång.
Så, nu vet du att det mesta av allt du slänger i soptunnan
inte är skräp – det är bara en använd sak som väntar på
att få en ny uppgift. Med din hjälp!

Så här slänger du
dina hushållssopor
Restavfall – vanliga soppåsen
• Blöjor
• Disktrasor
• Kuvert
• Kattsand
• Servetter
• Blommor
• Strumpor
• Böcker med
hårda pärmar

• Matrester – detta
gäller dock INTE
om du har tillgång
till en molok som
är speciellt
avsedd för just
matrester.

1. Vad är restavfall?

Det är skillnad på sopor och sopor

Till grovsoprummet

Glasförpackningar

Tidningar och returpapper

Pappersförpackningar

Plastförpackningar

Metallförpackningar

• Öl- och läskflaskor
• Barnmatsburkar
• Syltburkar
• Vinflaskor
• Andra glasförpackningar

• Tidningar
• Telefonkataloger
• Reklamblad
• Kontorspapper
• Tidskrifter
• Pocketböcker

• Mjölkpaket
• Äggkartonger
• Färdigmatsförpackningar
• Tvättmedelspaket
• Omslagspapper
• Papperskassar
• Flingpaket

• Crème fraiche-burkar
• Diskmedelsflaskor
• Ketchupflaskor
• Yoghurtburkar
• Plasttuber
• Tvålflaskor
• Plastpåsar

• Konservburkar
• Tuber (exempelvis räkost,
kaviar, majonnäs)
• Kapsyler av metall
• Medicinrör
• Aluminiumfolie
• Metallock
• Aluminiumformar

1. Vad är en plastförpackning?

1. Vad är en metallförpackning?

– ofärgade och färgade

Din vanliga soppåse är till för det avfall som blir till hemma.
Med andra ord, det som blir över när du har sorterat ut miljöfarligt avfall, elavfall, grovsopor, förpackningar och tidningar.

1. Vad är en glasförpackning?

Hit räknas alla glasförpackningar, det vill säga glasflaskor och
glasburkar. INTE porslin och keramik, detta lämnas istället i
grovsoprummet.

1. Vad är ett returpapper?

1. Vad är en pappersförpackning?

2. Var ska det slängas?

2. Var ska de slängas?

2. Var ska de slängas?

2. Var ska de slängas?

I moloken i ditt område.

På återvinningsstationen i ditt område finns två olika behållare för glas – en för ofärgat och en för färgat glas. De två
sorterna får inte blandas eftersom det färgade ”smutsar ner”
det ofärgade.

Till returpapper hör dina gamla tidningar, reklamblad
och kontorspapper. Men INTE kuvert, klistermärken
och post-it-lappar – de slängs i din vanliga soppåse.
I en särskild container på återvinningsstationen i ditt område.
Ta bort eventuella plastomslag och lämna tidningarna utan
kasse omkring.

MOLOKEN

3. Vad händer med restavfallet?

Avfallet förbränns och blir till värme, el och varmvatten i ditt
och dina grannars hus.

En pappersförpackning kan vara exempelvis ett mjölk- eller
flingpaket, en äggkartong eller färdigmatsförpackningar.
Tidningar och reklamblad ska INTE slängas här.
I en särskild container på återvinningsstationen i ditt område.
Ta bort korkar och innerpåsar av till exempel plast eller
aluminium innan du kastar förpackningen. Mindre förpackningar kan du lägga i större för att spara plats.

Plastförpackningar kan vara av både hård- och mjukplast,
som till exempel diskmedels- och schampoflaskor.

2. Var ska de slängas?

I en särskild container på återvinningsstationen i ditt område.
Innan du slänger förpackningarna, se till att ta av eventuella
kapsyler, lock och korkar som inte är av plast och sortera dem
efter respektive material.

Till metallförpackningar räknas bland annat alla slags konservburkar, tuber, kapsyler av metall och metallock. Bestick och
kastruller hör INTE hemma här utan ska lämnas i grovsoprummet. Färgburkar och värmeljus ska INTE heller slängas
med metallförpackningarna, de kastas istället på
återvinningscentralen.

2. Var ska de slängas?

Glaset krossas eller pulvriseras och blir sedan till nya flaskor
och burkar.

3. Vad händer med returpappret?

Av returpapper tillverkas nytt hushålls-, toalett- och
tidningspapper.

3. Vad händer med pappersförpackningarna?

Materialet transporteras till ett pappersbruk som bland
annat använder det till att göra nya förpackningar och andra
pappersprodukter.

• Porslin och keramik
• Trasiga dricksglas
• Stora kartonger
• Barnvagnar
• Cyklar
• Madrasser
• Möbler

1. Vad räknas som grovsopor?

Grovsopor är ofta större saker, men även sådant som
trasiga dricksglas och porslin.

2. Var ska de slängas?

I närmaste grovsoprum i ditt område. Fråga din bovärd om
du är osäker på var det ligger. Sortera sedan enligt de skyltar
som finns.

I särskild container på återvinningsstationen i ditt område.

ÅT E R V I N N I N G S S TAT I O N E N

3. Vad händer med glaset?

Grovsopor

G ROVSOPRUMME T

3. Vad händer med plasten?

De hårda förpackningarna smälts ner och används för att
göra till exempel parksoffor och plastbackar. De mjuka
plastförpackningarna blir nya sopsäckar och bärkassar.

3. Vad händer med metallen?

Materialet transporteras till ett järnbruk, där det blir
råvara till nya produkter, som till exempel förpackningar
eller motordelar.

3. Vad händer med grovsoporna?

Metallerna sorteras ut och blir sedan nya metallprodukter.
Det som inte kan återvinnas förbränns och blir till
värme och el.

Hit ska farligt avfall och elavfall
Elavfall

Farligt avfall

• Lysrör
• Lågenergilampor
• Glödlampor
• Klockor
• Tv-apparater
• Skrivare
• Datorer

• Hårspray
• Nagellack
• Burkar med
intorkad färg
• Bilbatterier
• Rengöringsmedel
• Spraydeodorant
• Insektsmedel

1. Vad är elavfall?

Över lag kan man säga att lampor och apparater med sladd
eller batteri räknas som elavfall. Till exempel lågenergilampor,
tv-apparater och datorer.

2. Var ska det slängas?

I närmaste grovsoprum i ditt område.

Övrigt
Småbatterier

Du kan lämna
småbatterier i batteriholken på din
återvinningsstation.

1. Vad är farligt avfall?

Allt avfall som är farligt för oss människor och vår miljö
klassas som ”farligt avfall” och får ALDRIG slängas i
soppåsen eller hällas ut i avloppet. Det kan vara giftigt,
explosivt eller brandfarligt. Att sortera ut farligt avfall
är den viktigaste sortens källsortering du kan göra.

2. Var ska det slängas?

På närmaste återvinningscentral. I Botkyrka kommun
finns två stycken, se nedan.

G ROVSOPRUMME T

3. Vad händer med elavfallet?
KundCenter 08–530 694 90
AB Botkyrkabyggen Box 1, 147 21 Tumba
www.botkyrkabyggen.se

Värdefulla material, som till exempel guld i kretskort och
andra typer av metaller, återvinns och blir nya produkter.
Plaster kan förbrännas för att ge energi och fjärrvärme.
Farliga ämnen och material tas tillvara på ett sätt som gör
att de inte sprids vidare till människor eller natur.

ÅT E R V I N N I N G S C E N T R A L E N

3. Vad händer med det farliga avfallet?

En del av det överblivna avfallet kan renas och återvinnas
medan annat måste förstöras under trygga former.
Det finns två återvinningscentraler i Botkyrka kommun:
• Skyttbrinks industriområde, Himmelsbodavägen 19, Tumba
• Hallundavägen 4, Fittja trafikplats
För öppettider och information, se www.srvatervinning.se. Du kommer
in på återvinningscentralen med hjälp av din nyckelbricka.

Bildäck

Kläder och andra textilier

• Bildäck med fälg
• Bildäck utan fälg

• Kläder
• Gardiner
• Handdukar
• Bordsdukar

TROR DU INTE ATT DINA
INSATSER GÖR SKILLNAD?
Läkemedel

Överblivna läkemedel lämnas ALLTID in på Apoteket.
De får ALDRIG spolas ner i toaletten eller kastas i soporna.
Eftersom reningsverk inte klarar att rena avloppsvattnet från
läkemedel, kan de då spridas till grundvatten, sjöar och vårt
dricksvatten.

Olja och fett från matlagning

1. Vad?

1. Vad?

2. Var ska de slängas?

2. Var ska de slängas?

Bildäck MED fälg.
Dina gamla bildäck ska
lämnas på närmaste
återvinningscentral.
Max 8 stycken per gång.
OBS! Får bara lämnas
om fälgen sitter kvar.

Bildäck UTAN fälg.
Lämnas på närmaste
däckfirma.

ÅT E R V I N N I N G S C E N T R A L E N / D Ä C K F I R M A

3. Vad händer med däcken?

Gamla bildäck kan ibland regummeras, vilket innebär att den
slitna ytan på däcket ersätts med nytt gummi. På så sätt kan
däcken återanvändas. Om de inte kan regummeras återvinns
materialet ofta i konstgräsplaner och asfalt samt på travbanor,
idrotts- och lekplatser.

1. Vad är textilier?

Textilier är sånt som är tillverkat av tyg. Till exempel kläder,
gardiner, handdukar och bordsdukar.

2. Var ska de slängas?

Allt som är helt och rent och kan återanvändas tas gärna
emot av olika hjälporganisationer. Återvinningscentralerna
har ett samarbete med biståndsorganisationen Human
Bridge. De tar gärna emot både hela och trasiga kläder,
sängkläder och liknande. Enstaka plagg som är fläckiga
eller trasiga kan du slänga i soppåsen.

G R O V S O P R U M M E T/ S E C O N D H A N D

3. Vad händer med kläderna?

Många gamla textilier får nytt liv hos nya ägare. De plagg
som slängs i soppåsen förbränns och blir till värme, el och
varmvatten.

Olja och fett som hälls ut i köksvasken är en av de allra
vanligaste orsakerna till stopp i avloppet. Det beror på
att när fettet blir svalt stelnar och bildar en kork i röret.
Häll därför överbliven olja från matlagningen i en PETflaska med hjälp av en tratt. Vänta tills det svalnat så att
du inte bränner dig. När flaskan är full lämnas den på
återvinningscentralen. Överblivet fett i stekpannan
torkar du upp med hushållspapper och slänger i den
vanliga soppåsen.

Tänk då på att…
… ett ton returpapper sparar 14 träd
i skogen
… 11 pantade burkar sparar energi
som motsvarar 5 minuters dusch
… 1 konservburk som återvinns
spar energi som räcker till
7 timmars tv-tittande
… matavfall från 1 familj kan hålla
1 lampa lysande i mer än 5 dygn
om det slängs på rätt ställe
… ett ton återvunna kapsyler
blir plåt till en helt ny bil

Trädgårdsavfall

… 1 kilo tidningar som återvinns sparar energi
som räcker till ett drygt 4 månader långt
mobilsamtal

Trasiga lågenergilampor

… ett års återvunna värmeljusformar motsvarar
225 ton aluminium. Det räcker till att göra
18 750 cyklar

Löv, gräs, grenar, rester från buskar och färdiganvända
julgranar kör du till närmaste återvinningscentral.
Eftersom denna typ av lampor innehåller det hälso- och
miljöfarliga ämnet kvicksilver bör man vara mycket varsam
om en sådan lampa går sönder.
Om lampan är kall samlar du upp de trasiga bitarna med
en bit kartong och lägger dem i en glasburk med lock. Torka
därefter golvet med en fuktig trasa. Lägg sedan även trasan
i burken, sätt på locket och lämna i behållaren för miljöfarligt
avfall på återvinningscentralen.
Om lampan är varm bör du vädra och lämna rummet i cirka
30 minuter. Gör sedan på samma sätt som för den kalla lampan.

HJÄLP DINA
SOPOR ATT
FÅ NYTT LIV
Sorteringsguiden

O

