
återvinning för framtiden



mjuk- och hårdplast
förpackningar

T.ex. plastpåsar, plastfolie,  flaskor, burkar, askar m.m.

Sätt plastförpackningar i avsett kärl. 
Allt material bör vara rent och torrt.

Insamlad hårdplast återvinns och används som nytt förpack
ningsmaterial, möbler och bullerplank.
Insamlad mjukplast används för att framställa energi.

OBS! Inga metallock eller korkar. Dessa avlägsnas och place
ras i kärlet för metall. 
Plastlock och korkar tas av och placeras löst i kärlet för plast.

viktigt

▶  Plastförpackningar ska slängas löst, inte i 
plastpåsar.

▶  Avlägsna alla lock och korkar.
▶  Lock och korkar placeras löst i behållaren. 
▶  Stora cellplastförpackningar (skumplast 

m.m.) lämnas på återvinningscentralen, inte  
i kretsloppsstugan.

▶  Om du har samlat hårdplast i plastpåsar ska 
du tömma påsarna och slänga innehållet löst 
i insamlingskärlet.

matavfall grovsopor

T.ex. överbliven mat, frukt och grönsaker, snittblommor, 
pappershanddukar, näsdukar, kaffefilter, tepåsar. 

Sätt matavfall i avsett kärl.
Avlägsna eventuell plast från matresterna.  
Måste sorteras rätt.

Insamlat matavfall omvandlas till biogas 
och används som drivmedel för for

don.

OBS! Använd endast bi
ologiskt nedbrytbara påsar. 
Påsarna tillhandahålls av din 
hyresvärd.

T.ex. trasiga möbler, cyklar, skidor, mattor.

Grovsopor lämnas på Bodens återvin
ningscentral Brännkläppen.
Sopor som innehåller glas eller vassa 
föremål som kan skada avfallspersonal 
måste det förpackas noga.

OBS! Föremål lämpliga för återvin
ning kan lämnas på återvinningssta
tionen eller andra ställen som tar 
emot begagnade föremål. 
Inte trädgårdsavfall, bildelar, mo
peder, cementplattor, sten, jord, 
byggnadsavfall, värmepannor etc.

metall
förpackningar

T.ex. plåtburkar, aluminiumburkar, aluminiumformar, 
sprayflaskor, tuber, lock, kapsyler m.m.

Sätt metallavfallet i avsett kärl.
Alla metallförpackningar måste vara 
tomma och rena. Sprayflaskor måste 
vara tomma.

Stora målarburkar lämnas på återvin
ningsstationen om de är tomma och 
rengjorda. Målarburkar med kvar
varande färg lämnas på miljöstationen.

Insamlade metallförpackningar 
återvinns och används till nya  
förpackningar och maskindelar. 

Restavfall är sådant avfall som inte 
kan brännas utan deponeras (lagras) 
dvs speglar, dricksglas, porslin mm.  

Restavfall deponeras på 
återvinningscentral.
Innehåller avfallet glas, vassa 
föremål eller annat som kan 
skada avfallspersonal måste 
det förpackas noga.

Restavfall lämnas på Bodens åter
vinningscentralen Brännkläppen.

OBS! Inte trädgårdsavfall, bildelar,  
mopeder, cementplattor, sten, jord, byg
gnadsavfall, värmepannor etc.

restavfall



lampor lysrör

T.ex. glödlampor, lågenergilampor, halo-
genlampor.

Lägg lampor i avsett kärl i krets
loppsstugan.

Insamlade glödlampor återvinns. Glaset 
och metallen rengörs och återanvänds. 
Lyspulver används i andra ljuskällor.  
Plasten återvinns som energi.

Endast lysrör!

Sätt lysröret i tuben avsedd 
för lysrör.

Insamlade lampor materialåter
vinns. Glaset renas och återan
vänds i glasflaskor och burkar. 
Metallen blir nya produkter  
och lyspulvret används  
i nya ljuskällor. Plasten 
 energiåtervinns.

batterier

Endast små batterier!

Sätt batterierna i det sär
skilda kärlet för batterier. 

Insamlade batterier återvinns. 
Materialet separeras och 
återvinns så långt som möj
ligt. Upp till 98 % av batteriets 
material återvinns, resterande 
del energiåtervinns.

OBS! Batterier avsedda för 
fordon lämnas på Bodens 
återvinningscentral, Bränn
kläppen.

elavfall

T.ex. TV- och radioapparater, elvispar, hårtorkar, micro-
vågsugn och övrig hemelektronik samt produkter med 
inbyggda batterier.

Små föremål placeras i kärlet /skrindan för elavfall. 
Stora föremål, så som element och frysar, lämnas 
på Bodens återvinningscentral, Brännkläppen.

Metaller, glas och ädelmetaller materialåtervinns och 
blir nya produkter. Plaster, tyger och trä går till energi
återvinning.

OBS! Föremål lämpliga för 
återanvändning (dvs saker 
som fungerar) skall lämnas 
på Återvinningen eller 
andra ställen som tar emot 
begagnade föremål.

färgat glas
förpackningar

ofärgat glas
förpackningar

T.ex. färgade flaskor och glasburkar.

Sätt färgat glas i avsett kärl.
Endast tomma förpackningar. Avlägsna lock 
och korkar.

Insamlat glas smälts ner och används till nya 
flaskor, mineralull eller tillsatser i betong. 

OBS! Inte porslin, keramik eller glödlampor, 
speglar, fönster, dricksglas, glas från micro
vågsugn, kristallglas, konstglas, glasburkar, 
glas från ugnsluckor.

T.ex. ofärgade flaskor och glasburkar.

Sätt ofärgat glas i avsett kärl.
Endast tomma förpackningar. Avlägsna lock 
och korkar.

Insamlat glas smälts ner och används till nya 
flaskor. 

OBS! Inte porslin, keramik eller glödlampor, 
speglar, fönster, dricksglas, glas från micro
vågsugn, kristallglas, konstglas, glasburkar, 
glas från ugnsluckor.

tidningar
och trycksaker

T.ex. dagstidningar, magasin, kataloger, reklam-
utskick, böcker och flygblad.

Sätt tidningar och trycksaker i avsett kärl.
Avlägsna plast och klisterlappar. 

Insamlat tidningspapper och 
trycksaker transporteras iväg 
till pappersfabriken där det 
återvinns till nytt tidningspapper 
och toalettpapper.

OBS! 
Kuvert placeras i hushålls
soporna (eller i kärl för 
brännbart material om  
sådan finns).

kartong
förpackningar

Kartongförpackningar som innehåller 50 %& 
papper t.ex. äggkartonger, mjölkpaket, juice-
paket, bärkassar, omslagspapper, pappers-
påsar och wellpapp.

Sätt kartong i avsett kärl. 
Rengör om det behövs och vik 
ihop förpackningen. 

Insamlad kartong återvinns och 
används till nya förpackningar, 
som återvinns om igen till för  
pack ningar och gipsskivor.

OBS! Inga tidningar, broschyrer, 
kuvert eller kontorspapper. 
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