
Sorteringsguide

Tack för att du sorterar!
eem.se/sortera

Sortera avfallet i de olika sopkärlen i husets sorteringsrum. 
Resten sorterar du vid en återvinningscentral. Är du osäker på hur något 
ska sorteras kan du söka i vår digitala guide på eem.se/sorteringsguiden.

Tack för att du sorterar! 

Bubbelplast
Cellofan
Frigolit
Fruktnät
Godispapper
Ketchupflaska
Medicinkarta
Plastfolie
Plastlock
Plastpåse
Skruvkork i plast
Smörlock

Aluminiumfolie
Aluminiumform
Burklock
Färgburk (tom)
Kaffekapsel
Kapsyl
Kaviartub
Konservburk
Metalltub
Skruvlock
Sprayburk (tom)
Tomatpurétub

• Sortera färgat och ofärgat glas separat
• Ta bort korkar, kapsyler och lock och 

 sortera det för sig.
• Töm alltid förpackningen på innehåll.
• Här sorterar du endast glas som har 

 fungerat som en förpackning. 
• Andra typer av glas, så som dricksglas,  vaser, 

fönsterglas och  andra  föremål  sorterar du 
vid en återvinnings central  eller i påsen med 
 övrigt  hushållsavfall (små mängder). 

• Glödlampor sorteras som farligt avfall.

• Är avfallet så stort att det inte får plats i en 
vanlig plastpåse? Då är det grovavfall och 
ska sorteras vid en bemannad återvinnings
central: Lilla Nyby eller ReTuna. 

• Du ser själv till att avfallet fraktas till åter
vinningscentralen och sorteras i de olika 
 containrarna efter materialslag. 

• Exempel på grovavfall: cykel,  julgran, kastrull, 
madrass, möbler, matta,  pulka, stekpanna, 
stora leksaker, täcke.

Anteckningspapper
Brevpapper
Broschyr
Dagstidning
Kopieringspapper
Magasin
Pocketbok
Reklamblad
Returpapper
Ritpapper
Telefonkatalog
Tidning

Töm 
förpackningarna 

på innehåll och platta 
till dem för att spara 

plats.

Matavfall och
övrigt hushållsavfall ska 
paketeras i plastpåsar. 
Knyt ihop påsarna med 

dubbelknutar för att 
undvika dålig lukt 

och ohyra!

Textilier

Farligt avfall och elektronik

Bröd
Fruktskal
Gammal mat
Grönsaksrester
Kaffesump
Kött
Matrester
Olja
Räkskal
Sås
Tepåse
Yoghurt

Blöja
Cigarettfimp
Diskborste
Dammsugarpåse
Hushållspapper
Kuvert
Leksak
Tampong
Trasig kopp
Tops
Plåster
Äggskal

Brödpåse i papp
Kartonger
Mjölkpaket
Müslipaket
Papperspåse
Pizzakartong
Tetrapak
Toapappersrulle
Tårtkartong
Wellpapp
Yoghurtpaket
Äggkartong

Byxor
Gardiner
Handduk
Jacka
Jeans
Kläder
Lakan
Mjuk väska
Mjukisdjur
Skor
Tröja

• Farligt avfall och elektronik sorteras i miljö
boden vid en återvinningscentral (om sortering 
inte erbjuds i fastighetens sorteringsrum)

• Exempel på farligt avfall: batterier, halogen
lampor, kemikalier, ledlampor, ljuskällor, 
 lösningsmedel, lack, lim, målarfärg, nagellack.

• Exempel på elektronik: dator, ficklampa, 
 hörlurar, laddningssladd, produkter som har 
sladd, stickkontakt eller batterier. 

Färgade och ofärgade glasförpackningar

PappersförpackningarÖvrigt hushållsavfall

Plastförpackningar Metallförpackningar Tidningar

Matavfall

Grovavfall


