K-sektionen sopsorterar
K-K vi alla gillar, K-K
sopsorterar, Här har ni nu en
hjälp för hur allt skräp ska
slängas!

Med information från sortera.nu
har vi nu sammanställt en lista
som kan hjälpa er med
sopsorteringen både hemma och
på KC.

Töm
Förpackningar ska vara tömda på matrester, men inte
nödvändigtvis helt rengjorda. Sorteringen för olika typer av
material är baserat på vikt vilket gör att det är viktigt att de är
tömda. Dessutom kan förpackningarna ha en lång väg till
återvinningsstationen och det är därför bra att det inte finns
matrester och liknande som luktar illa och är ohygieniskt.
Separera
Består förpackningen av mer än ett material ska du, om det är
möjligt, skilja dem åt. En glasburk med metallock är enkelt att
ta isär, medan sprayburkens pump brukar vara svår att få
bort. Låt den då sitta kvar. Om en förpackning består av flera
materialslag som inte kan separeras, ska den sorteras efter
det viktmässigt dominerande materialet.
Underlätta återvinningen
“Tips! Skruva ett
Böj gärna in vassa lock på konservburken och
extra varv på mjölkpaketet
platta till. Sprayburkar/-flaskor ska vara helt och
se om plasten lossar. Klipp
tömda både på innehåll och drivgas, annars
annars bort.” Oatly har
lämnas de som farligt avfall. Packa mindre
korken gjort av
pappersförpackningar i större, så tar de mindre
plats både under diskbänken och på
återvinningsstationen.

Tips om plastpåsar med aluminiumfolie
Ibland har plastpåsar en folie av metall på insidan.
Då kan det vara svårt avtt avgöra vilket material
den består mest av. Prova med att knyckla ihop
den. Om den vecklar ut sig igen är den mest av
plast. Om den förblir hopknycklad är den mest av
metall.

Pappersförpackningar (kan bli nya
förpackningar)
Ex. pasta- och flingpaket, mjölk- och juiceförpackningar, socker- och
mjölpåsar, hundmatsäckar, pappersbärkassar, wellpapplådor från
TV, stereo, möbler, omslagspapper m.m.

Tänk på!
• Ta gärna av plastkorkar och lägg dem bland
plastförpackningar.
• Tidningar, kataloger och liknande ska läggas i behållaren
för tidningar och returpapper.
• Kuvert ska läggas i restavfall.

Plastförpackningar (såväl hårda som mjuka)
Ex. plastbärkassar, plastpåsar, plasttuber, refillpaket, plastfolie
och -film, innerpåsar i till exempel müslipaket, flaskor, burkar, små
dunkar och hinkar (sylt, yoghurt), chipspåsar och frigolit, även tråg
för kött och fisk.
Ta av korkar och lock. Töm din påse med plastförpackningar i
behållaren så att de ligger lösa, för att underlätta återvinningen.

Tänk på!
• Pantflaskor i plast lämnas mot pant i butiken.
• Stora plastförpackningar som inte går in i behållarens
öppning lämnas till kommunens återvinningscentral.
• Förvaringsaskar för till exempel cd-skivor, video-kasetter,
sällskapsspel och krukor i plast ska läggas i restavfall.
• Sådant som inte är förpackningar - pulkor, tvättkorgar,
möbler med mera - lämnas som plast om din
återvinningscentraler har den fraktionen, annars som
grovavfall. Kolla med personalen på din återvinningscentral.
• Tänk på att om förpackningen har rester av lim, färg,
lösningsmedel eller liknande ska den lämnas som farligt
avfall. Detsamma gäller elektriska saker i plast!

Metallförpackningar
Konservburkar, sprayburkar, tuber, kapsyler, lock,
penseltorra målarburkar (torra och urskrapade) är exempel på
metallförpackningar. Även små, till exempel kapsyler, lock, folien
på crème fraiche-burken och skruvkorkar ska återvinnas. Alla är
viktiga!

Tänk på!
• Metallburkar med rester av färg eller lösningsmedel
ska lämnas som farligt avfall för att tas om hand på rätt
sätt. Burkar som är helt urskrapade och torra kan läggas i
behållare för metallförpackningar.
• Elektriska och elektroniska produkter i metall
lämnas som el-avfall,
• Metallföremål som inte är förpackningar, till exempel
hållare från värmeljus, marschaller och gravljus samt
stekpannor, bestick och plåthinkar, lämnas till
återvinningscentralen som grovsopor. Glöm inte att peta
loss vekhållaren från värmeljuskoppen, annars sorteras
koppen ut med järn och aluminiumet brinner upp i
smältverket.
• Pantburkar lämnas mot pant i butiken.

Glasförpackningar
Flaskor och burkar i glas. Färgade och ofärgade glasförpackningar lämnas i
olika behållare för att återvinningen ska fungera. Även om samma bil hämtar
förpackningar från flera olika behållare, har den separata fack för färgat och
ofärgat glas och i vissa fall även för andra typer av förpackningar. De olika
förpackningarna hålls skilda åt genom hela återvinningsprocessen.

Tänk på!
• För att glasförpackningar ska kunna återvinnas får de inte
blandas med andra föremål. Keramik, porslin, dricksglas
och andra produkter av glas som inte är förpackningar ska
alltså inte lämnas i återvinningsbehållaren för
glasförpackningar. De lämnas som övrigt hushållsavfall
eller grovsopor på återvinningscentralen.
• Glödlampor samlas in tillsammans med el-avfall.
•
Glasflaskor med pant lämnas i butiken.

Tidningar, tidskrifter, kataloger,
reklamblad och andra trycksaker – allt kan
återvinnas.
I återvinningsbehållare för tidningar och returpapper lägger du dags- och
veckotidningar, tidskrifter, kataloger (postorder-, telefon- och resekataloger),
reklamblad, broschyrer, kontorspapper, skriv- och ritpapper och
pocketböcker. Allt kan återvinnas.
Ta bort plastomslag runt tidningar och reklam och lämna dessa som
plastförpackning. Omslagspappret kring skrivavrpapper lämnas som
pappersförpackning.
Häftklamrar, spiraler och dylikt behöver du inte ta bort från tidningar eller
block. De avskiljs med magneter och skickas till metallåtevvrvinning.
Papper som inte ska läggas i behållare för tidningar är till exempel kuvert
och inbundna böcker som istället ska slängas som restavfall.
Mjölkförpackningar, omslagspapper och liknande läggs i behållaren för
pappersförpackningar.

Matavfall
Beroende på hur matavfallet behandlas gäller olika regler för vad som
ska sorteras ut. Använd alltid de särskilda påsarna för matavfall som
delas ut. Och se till att inga plastförpackningar eller andra främmande
material följer med.
Det finns också möjlighet att ha en kompost hemma för matavfall. Innan
du börjar kompostera matavfall ska du kontakta kommunen för mer
information och anmälan.

Textiler
Ideella organisationer har många containrar på offentliga platser
och ofta också invid återvinningsstationer eller återvinningscentraler.
Vissa tar bara emot hela kläder och annan textil som kan återanvändas.
Andra tar också emot trasig textil som kan återvinnas.
Större textilier, som mattor, ryms sällan i dessa containrar. Om de är
hela kan de lämnas till en second hand butik. Vissa kommuner tar
också emot större textilier på sina återvinningscentraler för
återvinning. Kolla vad som gäller där du bor.

Grovsopor
Ex. Trasiga möbler, verktyg utan sladd eller batteri, metallskrot stekpannor exempelvis - eller annat skrymmande avfall är
grovsopor. Kommunens återvinningscentral tar emot grovsopor. Om
du inte har möjlighet att själv lämna det kan du mot en avgift
beställa hämtning av kommunen.

Tänk på!
• En stor del av grovsoporna kan sorteras för återvinning. Det
gäller till exempel träavfall, metallskrot, etc.
• Second hand-butiker och välgörenhetsorganisationer tar ofta
emot begagnade saker om de fortfarande är användbara.
• Lämna inte grovsopor på återvinningsstationer för
förpackningar och tidningar. De hör inte hemma där och varje
år läggs det mycket pengar på att städa bort dem.

Restsopor
När det farliga avfallet och allt som kan materialåtervinnas sorterats
ut finns det ofta en rest kvar - soppåsen. Men den kan också återvinnas!
Blöjor, trasiga plastleksaker som inte innehåller batterier, kuvert,
plåster, tops och en mängd annat avfall som inte återvinns på annat sätt
blir bränsle i särskilda anläggningar för avfallsförbränning. Det ger både
värme och el.
På förbränningsanläggningen töms soporna i en bunker. Med hjälp av en
stor gripklo förs avfallet till själva förbränningsugnen.
I ugnen förbränns avfallet vid en temperatur på minst 850°C. De heta
rökgaserna leds vidare och värmer upp vatten som antingen blir till
fjärrvärme eller el.
Innan rökgaserna når skorstenen renas de från olika föroreningar.
källa: https://www.sopor.nu/sortera-%C3%A5tervinn/

