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Matavfall

Släng i en plastpåse, knyt ihop med en
ordentlig dubbelknut.
Fruktskal
Gammal mat
Grönsaksrester
Kaffesump
Kött
Matrester
Olja
Räkskal
Tepåse
Yoghurt

Pappersförpackningar
Chokladask
Cigarettpaket
Filmjölkspaket
Kartong
Mjölkpaket
Papperskasse
Pizzakartong
Tetra pak
Toapappersrulle
Tårtkartong
Wellpapp
Äggkartong

Textilier, hela & trasiga
Byxor
Gardiner
Halsduk
Jacka
Jeans
Kläder
Lakan
Mjukisdjur
Mössa
Sjal
Skjorta
Tröja

Sorteringsguide

Sortera avfallet i fastighetens sorteringsrum,
eller vid en av våra återvinningscentraler.

Du kan även söka i vår digitala guide på eem.se/sorteringsguiden

Övrigt hushållsavfall

Plastförpackningar

Tidningar

Metallförpackningar

Färgat glas

Grovavfall

Porslin, koppar och dricksglas sorteras som
övrigt hushållsavfall (små mängder) eller
grovavfall (stora mängder).
Glödlampor sorteras som farligt avfall.

Cykel
Julgran
Kastrull
Keramik
Madrass
Matta
Möbler
Stora leksaker

Blöja
Blomjord (små mängder)
Cigarettfimp
Diskborste
Dammsugarpåse
Hushållspapper
Kuvert
Snittblomma
Tampong
Tops
Penna
Äggskal

Aluminiumfolie
Aluminiumform
Burklock
Färgburk (tom)
Kaffekapsel av metall
Kapsyl
Kaviartub
Konservburk
Metalltub
Skruvlock
Sprayburk (pystom)

Bubbelplast
Frigolit
Godispapper
Glassburk
Ketchupflaska
Medicinkarta
Plastfolie
Plastlock
Plastpåse
Smörlock
Schampoflaska
Tandkrämstub

Allt färgat glas som förpackat
en vara. Ta bort korkar och
lock från flaskor och burkar
och sortera det för sig.

Farligt avfall

Ofärgat glas

Batteri
Brandvarnare
Dammsugare
Elkabel
Hörlurar
Kemikalier
Ljuskälla (led, halogen, lysrör etc.)
Målarfärg
Sprayflaska

Porslin, koppar, dricksglas och fönsterglas
sorteras som övrigt hushållsavfall (små
mängder) eller grovavfall (stora mängder).
Glödlampor sorteras som farligt avfall.

Lämna i miljöboden vid en återvinningscentral,
eller i en annan insamling för farligt avfall.

Allt ofärgat glas som förpackat
en vara. Ta bort korkar och
lock från flaskor och burkar
och sortera det för sig.

Broschyr
Dagstidning
Kopieringspapper
Magasin
Pocketbok
Reklamblad
Telefonkatalog
Tidning

Grovavfall är sådant avfall som uppkommer
i hemmet men som inte passar att slänga i
hushållsavfallet. Lämna det vid återvinningscentralerna, Lilla Nyby eller ReTuna.

