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Läggs löst i kärlet.

TIDNINGAR

TIDNINGAR  återvinns
och blir nya pappers-
produkter.

TIDNINGAR

TIDNINGARORGANISKT
AVFALL

BRÄNNBART

ORGANISKT AVFALL

 SÅ HÄR SORTERA

BRÄNNBART AVFALL förbränns i
Hässleholms värmeverk  och ger
värdefull fjärrvärme.

BRÄNNBART
AVFALL

ORGANISKT AVFALL

Förpackas väl i
papperspåsar eller
tidningspapper.

DEPONIRESTBRÄNNBART

DEPONIREST är avfall som
inte kan återanvändas, åter-
vinnas eller brännas. Det
måste därför läggas på
tippen. Metall sorteras från
med magnet och återvinns.

Här kan du lägga allt brännbart som
inte ska läggas i något annat kärl.

ORGANISKT AVFALL
komposteras och ger ett bra
jordförbättringsmedel.

DEPONIREST

Porslin, keramik,
glasföremål,  speglar,
lerkrukor, cykeldäck,
säkringar, märkt PVC-plast
etc.
Sot, aska, hundlatrin,
kattsand, etc (skall
paketeras).
Metall:  Grytor, verktyg,
rakblad, stålull etc.

Matlagningsrester: Ägg-
och potatisskal, fiskrens,
frukt- och grönsaksrester,
kaffe och tesump inkl. filter.
Matrester: Från kött, fisk,
fågel, potatis, grönsaker,
bröd, ost, kakor etc.
Vått papper:
Hushållspapper, servetter,
komposterbart papper.
Växtavfall: Vissna blad och
blommor.

Blöjor: Blöjor och bindor.
PIast: Husgeråd, diskborstar, Cd-skivor,
kassettband, tops, nylonstrumpor,
smutsiga plastförpackningar etc.
Papper: Nedsmutsat papper, näsdukar,
tvättlappar, handdukar, böcker, kuvert etc.
Textil: Kläder, tvättlappar, näsdukar, täcke
etc.
Träavfall: Endast mindre delar och
föremål.
Städsopor: Dammsugarpåsar,
cigarettfimpar, tuggummi etc.

Tidningar samt övrigt
papper: Papper från
brevlådan, data- och
skrivpapper, broschyrer,
reklamtryck, kataloger
etc.

(Starkt nedsmutsat
papper samt kuvert
skall läggas i
brännbart.)

Läggs löst i kärlet så
metall kan sorteras från
med magnet.

DEPONIREST



3.

METALL-
FÖRPACKNINGAR

Rena - Läggs lösa i
kärlet.

GLASFÖRPACKNINGAR

FÄRGAT GLAS
Flaskor och burkar.
(Korkar och lock läggs i
metallförpackningar.)

(Glas som ej är
förpackningar som
fönsterglas, dricksglas
och kaffekannor läggs i
deponi.)

OFÄRGAT GLAS
Flaskor och burkar.
Korkar och lock läggs
i metallförpackningar

(Glas som ej är
förpackningar som
fönsterglas,
dricksglas och
kaffekannor läggs i
deponi.)

GLAS blir nya
glasprodukter eller
isoleringsmaterial.

RENA
Konservburkar, lock,
tuber, aluminiumfolie,
värmeljus, kapsyler,
tomma sprayburkar

(Burkarna tar mindre
plats om de öppnas i
båda ändar och plattas
till.)

Obs: Metall som inte är
förpackningar skall
läggas i deponi eller
lämnas till ÅV-Central.

METALLFÖRPACKNINGAR
smälts ner och blir nya
metallprodukter.
Genom återvinning
sparas 75 -95 % av
energin.

METALLFÖRPACKNINGAR
RENA-TORRA FÄRGAT GLAS OFÄRGAT GLASPAPPERSFÖRPACKNINGAR

RENA-TORRA

PAPPERS-
FÖRPACKNINGAR

Färgat glas Ofärgat glas

GLAS blir nya
glasprodukter eller
isoleringsmaterial.

PAPPERS-
FÖRPACKNINGAR
återvinns till nya
förpackningar eller
kartong.

Rena. Viks ihop.

PAPPERS-
FÖRPACKNINGAR

Pappersförpackningar
(rengjorda): Mjölkpaket,
juicepaket (även med
folie), socker- och mjöl-
påsar,tvättmedelspaket,
cornflakes-paket, pizza-
och tårtkartonger,
omslagspapper,
fryskartonger, choklad-
förpackningar, ägg-
kartonger, hushålls-
och toarullar samt
övriga förpackningar av
minst 50% papper.

Wellpapp:

METALL-
FÖRPACKNINGAR

GLAS-
FÖRPACKNINGAR

GLAS-
FÖRPACKNINGAR

Kavi
ar

AR DU DITT AVFALL!

PLASTFÖRPACKN.
RENA - TORRA

Rena

PLAST-
FÖRPACKNINGAR

PLAST-
FÖRPACKNINGAR
återvinns till bl a
lastpallar, möbel-
detaljer, bullerplank och
diskborstar.

Ke
tch

up

Sk
öl
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Glass

D
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PLAST-
FÖRPACKNINGAR

Plast eller papper? - Läs på förpackningen

Plastdunkar och
Plastflaskor:
(ej returflaskor), schampo,
saft, balsam, ketchup etc.
(Korkar tas av och läggs
lösa i säcken)
Plastburkar: keso,
créme fraiche, risifrutti,
vitamin, medicin etc.
Engångsservis: muggar,
bestick, tallrikar etc.
Mjukplast: rena
förpackningar, plaståsar,
plastfolie, plastsäckar
etc.
Frigolit:
förpackningsfrigolit.
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Så här gör du med ditt övriga avfall.

A. Hämtas gratis hemma hos dig. Beställ hämtning
senast en vecka före hämtningsdagen. Mängden är
maximerad till 10 kollin / hämtningstillfälle. Grovavfall
får inte packas i säckar.
B. Prata med din fastighetsskötare.
C. Lämnas på bemannad Återvinningscentral.

Lämnas på bemannad Återvinningscentral.
När du kommer är det bra om så många flaskor och
burkar som möjligt är märkta med vad de innehåller.
Det förenklar sorteringen och minskar riskerna för
både personal och miljö.

Småbatterier läggs i särskild behållare i ditt soprum.
Fråga din hyresvärd.

A. Hämtas gratis som grovavfall. Beställ hämtning.
B. Prata med din fastighetsskötare. Det finns
kanske behållare på fastigheten för mindre elavfall
som t.ex. rakapparater, hårfönar, mobiltelefoner,
lysrör, glödlampor och småbatterier.
C. Lämnas på bemannad Återvinningscentral.

El-avfall
TV, radio, datorer,
hushållsmaskiner,
kyl, frys, glödlampor o
dyl.

Läkemedel
Läkemedel och kanyler

Lämnas på Apoteket.
Läkemedel: Läggs i en genomskinlig  kasse , eller
speciell returpåse från apoteket.
Apoteken tar inte emot cytostatika (cellgift),
febertermometrar eller batterier.
Kanyler: Fråga på apoteket efter en behållare.
När kanylen klippts av läggs sprutan i brännbart.

Grovavfall
Avfall inom hushållet
som inte ryms i sop-
kärlen. Grovavfall är
sådana saker man tar
med sig när man flyttar.
Ej fast inredning
(dörrar, köksinredning)
eller bildelar.

Farligt avfall
Olja, färg, lösningsmedel,
batterier etc.

Beställ hämtning av grovavfall
senast en vecka före hämtningsdagen.

Beställ på hemsidan eller ring kundtjänst.
Hässleholms kommun

www.hassleholmmiljo.se
Osby / Ö göinge kommuner

www.ograb.se
Kundtjänst 0451-26 82 00
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 A
aceton farligt avfall ! (sid. 4)
allduk brännbart avfall
aluminiumfolie metallförpackningar
aluminiumform metallförpackningar
ammoniak farligt avfall ! (sid. 4)
ammunition Ring Polisen
apelsinskal organiskt avfall
armaturer elavfall (sid. 4)
asbest farligt avfall ! (till ÅVC)
aska (förpackat) deponirest
B
badkar grovavfall (sid. 4)
bag-in-box pappersförpackning
bag-in-box innerpåse plastförpackningar
bakform (metallfolie) metallförpackningar
bakform (papper) brännbart avfall
bakplåtspapper brännbart avfall
bananskal organiskt avfall
bandspelare elavfall (sid. 4)
barnvagn grovavfall (sid. 4)
batteri farligt avfall ! (sid. 4)
batteriladdare elavfall (sid. 4)
bekämpningsmedel farligt avfall ! (sid. 4)
ben organiskt avfall
bensin farligt avfall ! (sid. 4)
bestick (metall) deponirest
bestick (plast) plastförpackningar
bidé grovavfall (sid. 4)
bilbatteri farligt avfall ! (till ÅVC)
bildskärm elavfall (sid. 4)
bildäck Till försäljaren
bilradio elavfall (sid. 4)
bilvax farligt avfall ! (sid. 4)
binda brännbart avfall
blomjord (mindre mängd) organiskt avfall
blomkruka (lera o porslin) deponirest
blomkruka (plast) brännbart avfall
blöja brännbart avfall
bok (med hård pärm) brännbart avfall
bok häftad tidningar
borrmaskin elavfall (sid. 4)
brandsläckare farligt avfall ! (sid. 4)
brandvarnare elavfall (sid. 4)
bröd organiskt avfall
brödrost elavfall (sid. 4)

Var slänger man vad?
 A - F

C
cd-fodral brännbart avfall
cd-skiva brännbart avfall
cd-spelare elavfall (sid. 4)
cellofan plastförpackningar
chipspåse (papper) pappersförpackningar
chipspåse (plast) plastförpackningar
chokladförpackning (papper) pappersförpackningar
chokladförpackning (plast) plastförpackningar
cigarettask pappersförpackningar
cigarettfimp brännbart avfall
cigarettändare deponirest
cornflakespaket pappersförpackningar
cykel grovavfall (sid. 4)
D
dambinda brännbart avfall
dammsugare elavfall (sid. 4)
dammsugarpåse brännbart avfall
dammtrasa brännbart avfall
dator elavfall (sid. 4)
dimmer elavfall (sid. 4)
diskborste brännbart avfall
diskett brännbart avfall
diskmaskin elavfall (sid. 4)
disktrasa brännbart avfall
dricksglas deponirest
duk (papper, plast, tyg) brännbart avfall
dunk (plast) kork avskruvad plastförpackningar
duschdraperi brännbart avfall
dvd-spelare elavfall (sid. 4)
däck Till försäljaren
dynor (stora) grovavfall (sid. 4)
dynor (små) brännbart avfall
E
element grovavfall (sid. 4)
element (el) elavfall (sid. 4)
elkabel elavfall (sid. 4)
engångsmugg/tallrik (papper) pappersförpackningar
engångstallrik papper "kladdig" organiskt avfall
engångstallrik plast "kladdig" brännbart avfall
eternit farligt avfall ! (till ÅVC)
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I
hårfön elavfall (sid. 4)
högtalare elavfall (sid. 4)
inhalator (plast) plastförpackningar
insektsmedel farligt avfall ! (sid. 4)
isolering deponirest
J
jord, små mängder organiskt avfall
joystick elavfall (sid. 4)
juiceförpackning pappersförpackningar
julgran grovavfall (sid. 4)
julklappspapper pappersförpackningar
K
kaffebryggare elavfall (sid. 4)
kaffefilter med sump organiskt avfall
kaffekopp och fat deponirest
kakel mindre mängd deponirest
kamera elavfall (sid. 4)
kanyl  (i kanylbehållare) läkemedel (apoteket)
kapsyl (metall) metallförpackningar
kapsyl (plast) plastförpackningar
kartong pappersförpackningar
kassettband brännbart avfall
kastrull deponirest
katalog tidningar
katetpåse (tom) brännbart avfall
kattsand förpackat deponirest
kaustiksoda farligt avfall ! (sid. 4)
keramik deponirest
ketchupflaska plastförpackningar
klinkers mindre mängd deponirest
klocka batteri eller eldriven elavfall (sid. 4)
klockradio elavfall (sid. 4)
kläder användbara till klädinsamling
kläder obrukbara brännbart avfall
kniv deponirest
kokplatta elavfall (sid. 4)
konservburk metallförpackningar
kopiator elavfall (sid. 4)
kork brännbart avfall
kruka lera el. keramik deponirest
kruka (plast) brännbart avfall
krukväxt utan kruka organiskt avfall
kuvert brännbart avfall
kylskåp elavfall (sid. 4)
köttråg av frigolit                                  plastförpackningar
köttråg av papper organiskt avfall
köttråg av plast plastförpackningar

Var slänger man vad? F - L
F
febertermometer (digital) elavfall (sid. 4)
febertermometer (kvicksilver) farligt avfall ! (sid. 4)
ficklampa elavfall (sid. 4)
fiskrester organiskt avfall
fläckborttagningsmedel farligt avfall ! (sid. 4)
fläkt elavfall (sid. 4)
fotoblixt deponirest
fotografi brännbart avfall
freestyle elavfall (sid. 4)
frigolit plastförpackningar
fritös elavfall (sid. 4)
frukt organiskt avfall
frysmöbel elavfall (sid. 4)
färgburk  ( metall utan färg) metallförpackningar
färgburk  ( plast utan färg) brännbart avfall
färgrest farligt avfall ! (sid. 4)
fönsterglas deponirest
fönsterkuvert brännbart avfall
förpackningschips                                 plastförpackningar
förstärkare elavfall (sid. 4)
G
gasbinda brännbart avfall
gipsföremål deponirest
glas (trasigt) deponirest
glasburk glasförpackningar
glasflaska glasförpackningar
glasögon deponirest
glykol farligt avfall ! (sid. 4)
glödlampa även lågenergi elavfall (sid. 4)
grill grovavfall (sid. 4)
grill elektrisk elavfall (sid. 4)
grillkol (väl släckt) brännbart avfall
grus (mindre mängd) deponirest
gryta deponirest
gräsklipp trädgårdsavfall
gräsklipp (mindre mängd) organiskt avfall
gräsklippare grovavfall (sid. 4)
gräsklippare elektrisk elavfall (sid. 4)
grönsaksrest organiskt avfall
gummiföremål brännbart avfall
H
halogenlampa elavfall (sid. 4)
hammok grovavfall (sid. 4)
handduk brännbart avfall
heltäckningsmatta grovavfall (sid. 4)
hudkräm m.m. deponirest
hundlatrin/med plast deponirest
husgeråd (metall) deponirest
husgeråd (plast/trä) brännbart avfall
hushållspapper organiskt avfall/brännbart
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L
lacknafta farligt avfall ! (sid. 4)
laddare elavfall (sid. 4)
lampa elavfall (sid. 4)
lasyr farligt avfall ! (sid. 4)
lecakulor organiskt
leksak (plast/metall) deponirest
leksak (trä, plast) brännbart avfall
leksak (uppladdningsbar) elavfall (sid. 4)
lerkruka deponirest
lim farligt avfall ! (sid. 4)
locktång elavfall (sid. 4)
lp-skiva brännbart avfall
lysrör farligt avfall ! (sid. 4)
lågenergilampa farligt avfall ! (sid. 4)
läder, skinn brännbart avfall
lösningsmedel farligt avfall ! (sid. 4)
löv trädgårdsavfall
M
madrass grovavfall (sid. 4)
margarinförpackning (papper) pappersförpackningar
margarinförpackning (plast) plastförpackningar
marschall metallförpackningar
matberedare elavfall (sid. 4)
matrest organiskt avfall
matta (liten) brännbart avfall
matta (stor) grovavfall (sid. 4)
medicinrest läkemedel (apoteket)
mikrovågsugn elavfall (sid. 4)
miniräknare elavfall (sid. 4)
mixer elavfall (sid. 4)
mjölkkartong pappersförpackningar
mjölpåse organiskt / pappersförp.
mobiltelefon elavfall (sid. 4)
motorolja farligt avfall ! (sid. 4)
möbel grovavfall (sid. 4)
N
nagellack farligt avfall ! (sid. 4)
napp brännbart avfall
nappflaska brännbart avfall
nummerpresentatör elavfall (sid. 4)
nylonstrumpa brännbart avfall
näsduk brännbart avfall
O
oasis brännbart avfall
ogräsmedel farligt avfall ! (sid. 4)
olja motor / växellåda farligt avfall ! (sid. 4)
oljefilter farligt avfall ! (sid. 4)
omslagspapper pappersförpackningar

P
pappersförp. över 50% papper pappersförpackningar
pappershandduk brännbart / organiskt
papperspåse pappersförpackningar
pappersrulle pappersförpackningar
papperstallrik (kladdig) organiskt
papperstallrik (ren) pappersförpackningar
parabol elavfall (sid. 4)
paraply deponirest
penna brännbart avfall
pensel brännbart avfall
penseltvätt farligt avfall ! (sid. 4)
plastflaska (ej pet) plastförpackningar
plastflaska (pet) pantförpackningar
plastfolie plastförpackningar
plastförpackning (hård) plastförpackningar
plastmugg (engångs) plastförpackningar
plastpåse/-kasse plastförpackningar
plåster brännbart avfall
plåtburk metallförpackningar
pocketbok tidningar
porslin deponirest
propp/säkring deponirest
pärm brännbart avfall
R
radio elavfall (sid. 4)
rakapparat elavfall (sid. 4)
rakblad deponirest
raketer (obs avfyrade) brännbart avfall
rakhyvel deponirest
regnkläder deponirest
reklamblad tidningar
råttgift farligt avfall ! (sid. 4)
S
saftflaska (glas) glasförpackningar
saftflaska (plast) korken lös plastförpackningar
sax deponirest
schampoflaska - korken lös plastförpackningar
servett organiskt/brännbart
skaldjur (förpacka i tidning) organiskt
skivspelare elavfall (sid. 4)
skor brännbart avfall
skrivare till dator elavfall (sid. 4)
skruvar deponirest
snus organiskt avfall
snusdosa (papper) pappersförpackningar
snusdosa (plast) plastförpackningar
sockerpåse pappersförpack./organiskt
sot (förpackat) deponirest
spackel farligt avfall ! (sid. 4)

Var slänger man vad? L - S
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tub (metall) med kork metallförpackningar
tub, plast (tex. tandkrämstub) plastförpackningar
tuggummi brännbart avfall
tv-apparat elavfall (sid. 4)
tvättlapp brännbart avfall
tvättmaskin elavfall (sid. 4)
tvättmedelsförpackning (papp) pappersförpackningar
tvättmedelsförpackning (plast) plastförpackningar
tvättmedelsförpackning (refill) plastförpackningar
tvättställ grovavfall (sid. 4)
tvättsvamp brännbart avfall
tyg brännbart avfall
täcke brännbart avfall
tändvätska farligt avfall ! (sid. 4)
U
uppladdningsbar apparat elavfall (sid. 4)
V, W
vattenkokare elavfall (sid. 4)
wellpapp pappersförpackningar
wellpapp (större mängd) grovavfall (sid. 4)
verktyg deponirest
video elavfall (sid. 4)
videoband brännbart avfall
våffeljärn elavfall (sid. 4)
värmeljushållare metallförpackningar
väska brännbart avfall
Y
yoghurtburk plastförpackningar
yoghurtkartong pappersförpackningar
Ä
äggkartong pappersförpackningar
äggkokare elavfall (sid. 4)
äggskal organiskt avfall
Ö
ölback pantförpackningar
ölburk pantförpackningar
ölburk ej pant metallförpackningar

spegelglas deponirest
spik deponirest
spis elavfall (sid. 4)
sprayförpackning med innehåll farligt avfall ! (sid. 4)
sprayförpackning tom (metall) metallförpackningar
sprayförpackning tom (plast) plastförpackningar
stearinljus brännbart avfall
stekjärn deponirest
stomipåse brännbart avfall
strykjärn elavfall (sid. 4)
stålull deponirest
stövlar brännbart avfall
stövlar (pvc) deponirest
suddgummi brännbart avfall
symaskin elavfall (sid. 4)
syra farligt avfall ! (sid. 4)
T
tablettkarta brännbart avfall
tablettub/-rör (metall) metallförpackningar
tablettub/-rör (plast) plastförpackningar
tallrik (porslin) deponirest
tampong brännbart avfall
tandborste brännbart avfall
tandborste el elavfall (sid. 4)
telefon elavfall (sid. 4)
telefonkatalog tidningar
telefonsvarare elavfall (sid. 4)
tepåse organiskt avfall
termometer (digital) elavfall (sid. 4)
termometer (kvicksilver) farligt avfall ! (sid. 4)
termometer (övrig) deponirest
textil brännbart avfall
tidning tidningar
tinner farligt avfall ! (sid. 4)
toalettstol grovavfall (sid. 4)
tops brännbart avfall
träföremål (mindre) brännbart avfall
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Var slänger man mjölkpaketen?
Hur blir jag av med mitt gamla badkar?

Var lämnar man gammal färg?

I den här broschyren hittar du svaren.

Slå enkelt upp var du ska slänga olika avfall.
Här finns allt möjligt avfall från a till ö.

Dessutom en enkel översikt om hur källsortering fungerar.

Spara den – Så vet du alltid hur du blir av med ditt avfall.

Var slänger man vad? S - Ö


