Det du inte kan sortera i miljöhusen i ditt område lämnar du på återvinningscentralen.
Gå in på www.sysav.se för info om närmaste återvinningscentral.

TÄNKVÄRT
Om alla lämnar in sina
kapsyler till återvinning,
räcker stålet till 2 200
nya personbilar,
varje år.

PLASTFÖRPACKNINGAR
Burkar, frigolit, flaskor, påsar, hinkar, dunkar,
korkar, lock, fruktnät, plasttuber, chipspåsar,
bag-in-box-påsar, bubbelplast, medicinkartor
för tabletter
DETTA HÖR INTE HEMMA HÄR:
Pantflaskor – pantautomat
Diskborstar, tandborstar, plastfickor, plastmappar
– restavfall (vanliga soppåsen)
Plastleksaker, plastmöbler – grovavfall, hårdplast

METALLFÖRPACKNINGAR
Konservburkar, kapsyler, metalltuber, lock,
aluminiumfolie
OBS! Värmeljushållare räknas inte längre som
förpackning och måste transporteras till den
bemannade återvinningscentralen för att
återvinnas.
DETTA HÖR INTE HEMMA HÄR:
Chipspåsar, bag-in-box-påsar
– plastförpackningar

MATAVFALL
Matrester, kött, ost, pasta, ris, grönsaker, rotfrukter, frukt, bröd, kakor, fisk och skaldjur,
äggskal, tepåsar, kaffefilter, lite hushållspapper,
servetter

GROVAVFALL

FARLIGT AVFALL

Cyklar, möbler, madrasser, mattor

Sprayburkar, färg- och lackrester, nagellack,
lösningsmedel, batterier, lysrör, glöd- och lågenergilampor, halogenlampor

DETTA HÖR INTE HEMMA HÄR:
Hela och användbara saker – loppis
Större mängder byggavfall – kontakta Sysav
Allt som har elsladd eller batteri – elavfall

OBS! Kasta aldrig farligt avfall i restavfallet
(den vanliga soppåsen) och spola aldrig ner det
i avloppet. Du ska alltid lämna farligt avfall på
de bemannade återvinningscentralerna eller till
Farligt Avfallbilen. Stopptider och platser för
Farligt Avfallbilen hittar du på sysav.se. Smålampor kan du även lämna till Samlaren.

OBS! Packa aldrig matavfall i plastpåsar, inte ens
så kallade nedbrytbara plastpåsar, eftersom plast
gör det svårt att återvinna matavfallet.

Bildäck – däckförsäljaren

DETTA HÖR INTE HEMMA HÄR:

TEXTIL

Kattsand, blommor, jord, aska, snus, cigaretter,
tuggummi

Kläder, accessoarer, skor, lakan, dukar, gardiner,
handdukar – torrt och rent

Överbliven och utgången medicin – apoteket

OBS! Du kan lämna både hela och trasiga textilier i återvinningscontainrarna. De som samlar in
textilier gör själva en sortering sedan.

FAKTA
Farligt avfall kan vara giftigt, cancerframkallande,
frätande eller brandfarligt. Oftast räcker små
mängder för att ställa till med stor skada. Kvicksilver är så giftigt att det räcker med en tesked
för att förgifta en mellanstor sjö. Nya högteknologiska behandlingsmetoder utvecklas ständigt för
att öka återvinningen av farligt avfall.

Grillgaller, stekpannor, kastruller, bestick,
skruv, spik – grovavfall, metall

Vitvaror – återvinningscentraler

DETTA HÖR INTE HEMMA HÄR:

GLASFÖRPACKNINGAR

PAPPERSFÖRPACKNINGAR

TIDNINGAR

RESTAVFALL

ELAVFALL

Glasflaskor, glasburkar

Wellpapp, pastapaket, flingpaket, mjölkpaket,
papperskassar, omslagspapper, vadderade
kuvert, toarullar, skokartonger, engångstallrikar,
pappmuggar

Dagstidningar, reklam, broschyrer, kataloger,
veckotidning, rit- och skrivpapper, pocketböcker

Kattsand, blöjor, kuvert, tamponger, bindor,
diskborstar, tandborstar, porslin, tops, fimpar och
snus, CD-skivor, dammsugarpåsar

Allt som har elsladd eller batteri

DETTA HÖR INTE HEMMA HÄR:

OBS! Mjölk- och juiceförpackningar med skruvkork av plast sorterar du som pappersförpackning. Skruva av korken och lägg i behållaren för
plastförpackningar. Vik ihop och platta till pappersförpackningarna så att de tar mindre plats.

Pappersförpackningar, papperskassar, omslagspapper, wellpapp – pappersförpackningar

OBS! Restavfall är det vi slänger i vanliga soppåsen, det som blir över när du har källsorterat.

OBS! Sortera färgad och ofärgad glas var för sig.
Färgat glas går aldrig att få ofärgat igen, därför
är det viktigt att du inte blandar det.
DETTA HÖR INTE HEMMA HÄR:
Glasflaskor med pant – pantautomat
Glödlampor, lågenergilampor, ledlampor, lysrör
– farligt avfall
Trasiga rutor, dricksglas, spegelglas
– återvinningscentraler (brännbart)
Porslin, keramik – grovavfall

DETTA HÖR INTE HEMMA HÄR:
Tidningar – tidningsinsamlingen
Böcker, pärmar, kuvert, post-it lappar – restavfall
(vanliga soppåsen)
Frigolit – plastförpackningar

Kuvert, post-it-lappar, böcker, pärmar – restavfall
(vanliga soppåsen)

OBS! Som elavfall räknas även TV-apparater,
mobiltelefoner, datorer och batterier.

SAMLAREN

DETTA HÖR INTE HEMMA HÄR:
Farligt avfall, elavfall, förpackningar, tidningar,
stora sopor, t ex trasiga möbler, trädgårdsavfall,
matavfall

Batterier, glöd- och lågenergilampor, halogenlampor, småelektronik

TÄNKVÄRT
Varje år köper varje svensk ungefär 13 kilo textilier.
Drygt hälften, 7,6 kilo, läggs i soppåsen när ägaren inte
längre vill ha det. Detta förbränns med energiutvinning.
Hälften av den textil som eldas upp är hela kläder som
skulle kunna återanvändas.

OBS! Säkerhetsskåpet Samlaren är specialgjort
för insamling av smålampor, småelektronik och
batterier. Samlaren finns i ett 20-tal matbutiker i
Malmö och Burlöv.
Inkasthålen har en diameter på 110 mm som
begränsar storleken på föremålet du lämnar

