Sorteerwijzer voor huishoudelijk afval in Aneby, Eksjö, Sävsjö, Uppvidinge en Vetlanda
www.rattipasen.se - de online sorteerwijzer!
Afval voor in de vuilnisba

Afval dat naar het gemeentedepot kan of apart
opgehaald wordt

Etensresten

Restafval

Gevaarlijk afval

Grofvuil

Groene zakken zijn uitsluitend bedoeld
voor etensresten uit de keuken. Uit
etensresten worden hoogwaardige organische mest en brandstof gewonnen.

Restafval is datgene dat overblij
na het scheiden van verpakkingen,
kranten, etensresten en gevaarlijk afval.
Restafval wordt verbrand om een afvalberg te voorkomen.

Verschillende soorten afval, die gevaarlijk kunnen zijn. Gevaarlijk afval wordt
apart gesorteerd.

Groter huishoudelijk afval

Voorbeelden van etensresten
Keukenrestjes, resten van een maal jd,
koﬃedik, fruit, groenten, theezakjes,
vlees, bo en, schaaldieren en schalen,
aardappelschil, margarine, kaas, eierschalen, consump e-olie.
Ook snijbloemen mogen in de zak.

Voorbeelden van restafval
Stofzuigerzakken, afwasborstels, porselein, keramiek, mokken, drinkglazen,
ovenbestendig glas, ka enbakgrit, dameshygiëne, afgekoelde as, hersluitbare
zakjes, hondenpoepzakjes, tandenborstels, pruimtabak, peuken, boeken met
harde ka , tex el, schoenen, speelgoed (niet elektrisch), plas c bestek,
kauwgom, theelichten, keukenpapier,
vloerdoeken en kamerplanten

Voorbeelden van gevaarlijk afval zijn
aceton, lijm- en lakresten, motorolie,
nagellak, parfum, haarverf,
niet-lege spuitbussen, verf en gebruikte
elektrische producten zoals lampen,
tl-buizen, huishoudelijke apparaten,
elektronisch speelgoed, klokken en
ba erijen

Doe alleen maar etensresten in de
groene zakken. Andere soorten afval
belemmeren het hergebruik!

________________________________
Gebruik een rode plas c zak, of een
andere kleur behalve groen.

Elektronisch afval
Witgoed, tv, stereo, elekrische huishoudelijke apparaten, accu’s (auto)
Brandbaar
Tafel, kast, bank, vloerbedekking, slee,
grote verpakkingen
Metaalschroot
Hobby- en tuingereedschap, fietsen,
kookgerei, bestek, grasmaaiers (olie
verwijderd)
Groot restafval
Porselein, keramiek, toiletpot
________________________________

Verpakkingen en kranten
voor het recyclingsstaƟon
Papieren verpakkingen
Karton, gol arton, papieren zakjes,
kartonnen verpakkingen van melk,
karnemelk en vruchtensap

PlasƟc verpakkingen
Plas c po en, plas c flessen, jerrycans,
emmers, piepschuim, plas c tubes,
plas c deksels, plas c tasjes, lege verstuivers van plas c.

Glazen verpakkingen
Glazen flessen en po en zonder deksel
Geen drinkglazen of porselein!

Bij het deponeren in de milieubox dient
gevaarlijk afval goed gescheiden te worden. Chemicaliën zonder originele verpakking moeten gemarkeerd worden.

Voor het ophalen dient grofvuil, waar
mogelijk, gebundeld te worden in
individuele verpakkingseenheden of in
waterbestendige zakken van maximaal
15 kilo per stuk. Witgoed mag niet uit
elkaar gehaald worden.

Indien u in een appartement woont,
kunt u aan de verhuurder vragen waar
u uw gevaarlijke afval kunt deponeren.

Indien u in een appartement woont,
kunt u aan de verhuurder vragen waar
u uw grofvuil kunt deponeren.

Kranten en drukwerk

________________________________

________________________________

RÄTT I
PÅSEN!

Metallförpackningar
Konservburkar, aluminiumfolie,
kapsyler, plåtlock, tomma sprayflaskor
av metall
Catalogi, reclamefolders, boeken met
slappe ka

Bedankt dat u op de goede manier
sorteert!

Gebruik nooit een groene zak voor
restafval!

Medicijnen en canules
Dienen al jd ingeleverd te worden bij
een apotheek

Bouwafval
Dient naar het gemeentedepot gebracht te worden

_______________________________
FTI is niet verantwoordelijk voor de
recyclingssta ons.
Telefoon 0200-88 03 11 www. iab.se

Vetlanda kommun

Eksjö kommun

Sävsjö kommun

Uppvidinge kommun

Aneby kommun

Vetlanda Energi & Teknik AB
0383-76 38 00 www.vetabvetlanda.se

Eksjö Energi AB
0381-19 20 20 www.eksjoenergi.se

Sävsjö Energi AB
0382-155 12 www.savsjoenergi.se

0474-470 75 www.uppvidinge.se

Aneby Miljö & Va en AB
0380-463 70 www.amaq.se
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