
Kärl 1 - töms varannan vecka Kärl 2 - töms var fjärde vecka Röda           
behållaren

Tidningar/
returpapper

Färgade glas-
förpackningar

Matavfall Restavfall Pappers- 
förpackningar

Plast-
förpackningar

Ofärgade glas-
förpackningar

Metall- 
förpackningar

Lampor och 
batterier

Exem-
pel på 
avfall

Dags- och vecko-
tidningar, katalo-
ger, pocketböcker, 
reklamblad, 
pappersark m.m

Flaskor och burkar 
av färgat glas.

Skal från grön-
saker, frukt och 
rotfrukter, kött-, 
fisk- och skaldjurs-
rens, pasta, bröd-
kanter, tepåsar, 
vissna blommor 
m.m

Blöjor, kattsand, 
dammsugarpåsar, 
kuvert, disktra-
sor, bomullstops, 
trasiga skor, 
blomjord (mindre 
mängder) m.m.

Mjölk-, fil- och 
gräddförpack-
ningar, flingpaket, 
äggkartonger, 
tvättmedelspaket, 
pizzakartonger, 
omslagspapper, 
papperskassar m.m

Ketchupflaskor, 
glasslådor, sham-
po- och balsam-
flaskor, chips- och 
godispåsar, 
påläggsemballage, 
tandkräms-
tuber, plastpåsar, 
förpackningar av 
frigolit m.m

Flaskor och burkar 
av ofärgat glas.

Lock, kapsyler, 
aluminiumfolie, 
konservburkar, 
metalltuber m.m

Alla ljuskällor och 
batterier som får 
plats i boxen.

Lysrör ska inte 
läggas i boxen, 
lämnas till sorter-
gård.

Lägg 
så här

Lägg löst i kärlet. Lägg löst i kärlet. Förpackas i de 
papperpåsar som 
ingår i abonne-
manget.

Förpackas i 
plastpåsar. Vassa 
föremål förpackas 
säkert.

Lägg löst i kärlet. Lägg hårda för-
packningar löst i 
kärlet. Packa ihop 
mjukplasten i 
mindre påsar.

Lägg löst i kärlet. Lägg löst i kärlet. Lägg lampor och 
batterier löst i 
boxen. Förvara 
boxen inomhus 
mellan tömning-
arna.

Att 
tänka 
på

Kuvert och 
post-itlappar slängs 
som restavfall.
Inga plastpåsar får 
ligga i facket för 
tidningar.

Flaskor och burkar 
ska vara tömda. 
Sortera bort korkar, 
kapsyler och lock. 

Påsen ska vara 
väl ihopvikt. Fyll 
till den streckade 
markeringen. 
Papperspåsen får 
inte läggas i en 
plastpåse.

Plastpåsen ska 
vara ihopknuten.

Platta ihop för-
packningarna inn-
an de slängs. Lägg 
mindre kartonger i 
större.

Töm förpack-
ningarna. Använd 
minimizern till 
mjukplasten.
Pantflaskor lämnas 
till pantautomat.

Flaskor och burkar 
ska vara tömda. 
Sortera bort korkar, 
kapsyler och lock. 

Skölj gärna ur 
förpackningarna 
innan de slängs. 
Pantburkar lämnas 
i pantautomat.

Sätt behållaren på 
valfritt kärl när 
den är i behov av 
tömning.
Locket på boxen 
ska gå att stänga.
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