Sorteringsguide för hushållsavfall i Aneby, Eksjö, Sävsjö, Uppvidinge och Vetlanda
www.rattipasen.se - sorteringsguiden på nätet!
Avfall som läggs i soptunnan

Avfall som lämnas på återvinningscentral
eller hämtas av sopbilen

Matavfall

Restavfall

Farligt avfall

Grovavfall

I gröna påsar ska endast matrester
från köket läggas. Av rent matavfall
återvinns högvärdig biogödsel och
fordonsbränsle.

Restavfall är det som blir över e er a
man sorterat ut förpackningar, dningar, matavfall och farligt avfall. Restavfall
sopförbränns för a undvika sopberg.

Olika avfall från hushåll som på e eller
annat sä är eller kan bli farliga. Farligt
avfall skall sorteras helt för sig.

Skrymmande avfall från hushåll

Exempel på matavfall
Rester från matlagning, matrester,
kaﬀesump, frukter, grönsaker, tepåsar, kö , ben, skaldjur och skal, fe ,
margarin, ost, äggskal, matolja. Även
sni blommor kan läggas i påsen.

Exempel på restavfall
Dammsugarpåsar, diskborstar, porslin,
keramik, muggar, dricksglas, ugnsfast
glas, ka sand, blöjor, in mskydd, kall
aska, kuvert, hundbajspåsar, tandborstar, snus, fimpar, böcker med hård rygg,
tex ler, skor, leksaker (ej elektriska),
matbes ck, tuggummi, stearinljus,
torkpapper, rengöringstrasa och även
krukväxter

Exempel på farligt avfall är aceton, limoch lackrester, motorolja, nagellack,
parfym, hårfärg, ej tomma sprayflaskor,
färg, kvicksilver samt även u jänta
elektriska produkter som alla sortens
lampor, lysrör, hushållets elektriska
apparater, el-leksaker, klockor och alla
typer av ba erier

Elavfall
Vitvaror, TV, stereoanläggning, eldrivna
hushållsmaskiner, bilba erier
Brännbart
Bord, skåp, soﬀa, ma a, pulkor, stora
förpackningar
Metallskrot
Hobby- och trädgårdsverktyg, cykel,
köksredskap, bes ck, gräsklippare tömd
på olja
Deponirest
Porslin, keramik, WC-stol
________________________________

________________________________
Vid lämnande i miljöbox ska farligt avfall separeras på lämpligt sä . Kemikalie utan originalförpackning ska märkas.
________________________________

________________________________

Lägg inget annat än matavfall i gröna
påsar. Allt annat förstör återvinningen!

Använd röd påse eller andra plastpåsar
som inte är helt gröna.

Tack för aƩ du sorterar räƩ!

RÄTT I
PÅSEN!

Vid hämtning ska grovavfall om det
möjligt delas i kollin eller sorteras i vattentåliga säckar på maximalt 15 kg per
styck. Varje säck ska vara tydligt märkt
med innehåll som ELAVFALL, BRÄNNBART, METALLSKROT, DEPONIREST
Grovavfall som inte kan delas hämtas i
sin fulla storlek.

Förpackningar och Ɵdningar
Ɵll återvinningsstaƟonen
Pappersförpackningar
Kartonger, wellpapp, papperspåsar,
mjölk-, fil- och sa förpackningar av
papper

Plasƞörpackningar
Plastburkar, plas laskor, dunkar, småhinkar, frigolit, plastpåsar, plas uber,
refillpaket, plastlock, plas olie, plastkassar, tomma sprayflaskor av plast.

Glasförpackningar
Glasflaskor och glasburkar utan lock,
Inga dricksglas eller porslin!

Metallförpackningar
Konservburkar, aluminiumfolie,
kapsyler, plåtlock, tomma sprayflaskor
av metall

Tidningar och trycksaker
Kataloger, reklamblad, böcker med
mjuk rygg

Bor du i lägenhet, fråga hyresvärden var
di farliga avfall kan lämnas.

Bor du i lägenhet, fråga hyresvärden var
di grovavfall kan lämnas.

Använd aldrig grön påse för restavfall!

Läkemedel och kanyler
Ska all d lämnas ll apotek

Byggavfall
Lämnas på återvinningscentral

FTI ansvarar för återvinningssta oner
Telefon 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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