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- Bij voorbaat dank voor het scheiden van uw afval!

Afval dat niet in de afvalbak hoort

Afval dat in de afvalbak hoort

Neem contact op met Ragn-Sells of uw huurbaas als u gevaarlijk
afval, grofvuil of elektronica afval (El-afval) wilt laten ophalen.
Dit afval kunt u ook afgeven bij de gemeentelijke
recyclingcentrale (”Återvinningscentralen”).

Sorteer het afval in plastic zakken. Knoop de zakken dicht met twee
knopen. Deponeer de zak in de afvalbak. Prop de afvalbak niet te vol.
Indien u nieuwe zakken nodig heeft, knoop dan een rode of groene
zak aan de afvalbak.

Composteerbaar

Brandbaar

Gevaarlijk afval

Grofvuil & El-afval

Afval dat gecomposteerd kan
worden

Afval niet zijnde verpakkingen
of papier

Alle woningen moeten toegang
hebben tot een milieubox voor

Metaalschroot bijv. fietsen, bestek,
grasmaaiers (zonder benzine- en olieresten)

etensresten (rauw of gekookt),
koffiedik en -filters, theezakjes, fruiten groenteafval, vleesresten, botten,
bloemen, resten van kamerplanten,
eierschalen, spijsolie etc.

luiers, maandverband, stofzuigerzakken, ansichtkaarten, afwasborstels, hondenpoepzakjes,
enveloppen, tandenborstels, boeken
met harde kaft, pruimtabak, sigarettenpeuken, textiel, plastic speelgoed
en -bestek, schoenen, kauwgom, keukenpapier, schoonmaakdoekjes etc.

aceton, verf, lijm- en lakresten, gloeilampen, spaarlampen, buislampen,
haarverf, chemicaliën, nagellak,
parfum, batterijen, spuitbussen,
kwikthermometers etc.

Brandbaar materiaal bijv. sleden,
tapijt dat niet in de rode zak past

Doe alleen composteerbaar
afval in de groene zak.
Ander afval verstoort het
verwerkingsproces.

Voorbeelden van afval dat in
kleine hoeveelheden bij het
brandbaar afval mag:
porselein, keramiek, drinkglazen,
bekers, kattenbakvulling, as (koud).

Gebruik rode of andere plastic
zakken die niet geheel groen
zijn.
Vetlanda:
Ragn-Sells 0383-565 800
Informatie: Vetab
www.vetabvetlanda.se, 0383-76 38 00

Alleen verpakkingen en
papier mogen bij een
recyclingstation
(”Återvinningstation”)
worden achtergelaten

Meubels bijv. kasten, bedden
Restafval bijv. wastafels, toiletten
Elektronica en witgoed bijv. elek-

Papierverpakkingen

trische apparaten (netstroom en batterij), koelkasten

Plasticverpakkingen

Sorteer het afval in zakken en geef
duidelijk aan wat er in de zakken zit:
METALL, BRÄNNBART, DEPONI
(restafval) of ELAVFALL.

Doe batterijen, gloeilampen,
spaarlampen en elektronisch afval in
een dichtgeknoopte plastic zak.
Markeer chemicaliën en ander
gevaarlijk afval of doe ze in de
originele verpakking.

Verpakkingen &
Papier

Indien mogelijk dient grofvuil
opgedeeld te worden in stukken van
max. 15 kg. Niet-deelbare materialen
worden in zijn geheel opgehaald.
Woont u in een huurhuis, vraag uw
huurbaas m.b.t. grofvuil en El-afval.

bijv. dozen, golfkarton, papieren zakken, melkpakken
bijv. schone plastic flessen,
potten, bekers, tassen, folie,
tubes, deksels

Bont- en witglas
bijv. schone glazen flessen en
potten zonder deksel

Metaalverpakkingen
bijv. schone blikjes, aluminiumfolie, doppen, deksels, lege
spuitbussen

Kranten
bijv. drukwerk, catalogi, folders, boeken met zachte kaft

Let op!
Woont u in een huurhuis, vraag uw
huurbaas m.b.t. gevaarlijk afval.

Bouw- en sloopafval is geen huishoudelijk afval.

Breng medicijnen en canules
naar de apotheek.

Eksjö:
Ragn-Sells 0381-173 50
Informatie: Eksjö Energi AB
www.eksjoenergi.se, 0381-368 66

Sävsjö:
Ragn-Sells 0382-10608
Informatie: Sävsjö kommun
www.savsjo.se, 0382-152 00

FTI is verantwoordelijk voor
de recyclingstations.
Voor vragen bel: 0200-88 03 11
www.ftiab.se
Uppvidinge:
Ragn-Sells 0474-208 95
Informatie: Uppvidinge kommun
www.uppvidinge.se, 0474-470 00

