NYA
GROVSOPRUMMET

GROVSOPRUM
Här kan du sortera en viss del av dina grovsopor
KENNETH OCH NETTAN ANSVARAR FÖR ATT TÖMMA DÅ DET BLIR FÖR FULLT
MEN ÅKER DU SJÄLV TILL SOPSTATIONEN UPPSKATTAR VI OM DU HAR MÖJLIGHET ATT TA MED NÅGOT EXTRA.
KARTONGER
plattas ut och lägges på hög.

SMÅBATTERIER
Lösa batterier, mobiltelefon-, leksaks-, apparatbatterier och knappceller
Kretslopp: Sortering, upparbetning och slutförvaring Naturvårdsverket ansvarar för insamlingen

BRÄNNBART AVFALL
Böcker, pärmar, återklistrande kuvert, post-it-lappar, kläder, diskborstar, städsopor
Kretslopp: Bränsleråvara vid energiutvinning

BLANDSKROT
Järn- och metallskrot
Kretslopp: Ny metallråvara

ELEKTRONIK - diverse små enheter
Små produkter med sladd och batteri. El- och batteridrivna handverktyg.
Hushållsapparater
Kretslopp: Sortering, upparbetning och slutförvaring av farligt avfall.
Metall återvinns
PLASTFÖRPACKNINGAR mjuka - från hushåll
Kretslopp: Råvara vid energiutvinning sopsäckar och bärkassar
PLASTFÖRPACKNINGAR hårda - från hushåll
Endast förpackningar, rena och torra. Ta av korkar och kapsyler
Kretslopp: Ny plastråvara för nya förpackningar, sopkärl,
bullerplank, byggmaterial, blomkrukor och kabelskydd

TRÄ behandlat/obehandlat
Skilj på målat, lackat och behandlat trä mot obehandlat trä som rent träoch skivmaterial.
Kretslopp: Behandling för energiutvinning

METALLFÖRPACKNINGAR
Rengjorda och torra förpackningar av plåt och aluminium. Konservburkar,
aluminiumformar och värmeljushållare.
Kretslopp: Ny metallråvara

ÅTERVINNINGSHYLLAN

!

Här kan du ställa föremål som du själv tröttnat på men som ngn annan kan
ha nytta av. Märk med datum (teip och penna finns på hyllan) så kan man
rensa 1 gång i månaden.

Dessa avfall har vi sorteringstunnor för på Brandstationens gård:
TIDNINGAR OCH KONTORSPAPPER
Dags- och veckotidningar, facktidskrifter, reklamtryck, postorder- och telekataloger
Antecknings- och kopieringspapper, datalistor, blanketter
och formulär
Kretslopp: Ny pappersråvara för finare papper, tidningspapper och hygienpapper
GLASFÖRPACKNINGAR - färgade
Rengjorda och torra flaskor och burkar. Skilj noga mellan
färgat och ofärgat.
Undvik främmande föremål som kapsyler och lock
GLASFÖRPACKNINGAR - ofärgade
Rengjorda och torra flaskor och burkar. Skilj noga mellan
färgat och ofärgat.
Undvik främmande föremål som kapsyler och lock
Kretslopp: Råvara till nya glasförpackningar och isoleringsmaterial eller tillsatsmedel i betong

! Dessa avfall kan vi INTE förvara i Grovsoprummet !:
Behöver du hjälp att forsla bort det så hör med någon
i föreningen om de kan hjälpa till
HUSHÅLLSAVFALL
Matavfall, kladdiga förpackningar, pizzakartonger,
utslitna skor, disktrasor, diskborstar och blöjor

ELEKTRONIK - vitvaror

OLJE- & BRÄNSLEFILTER
SPILLOLJA
SPRAY- OCH FÄRGBURKAR
FARLIGT AVFALL
DÄCK
BLYBATTERIER

TRÄDGÅRDSAVFALL
, JORD ETC.

TONER / FÄRGBAND
LJUSKÄLLOR
Hela glödlampor, lågenergilampor och lysrör

