Så här sorterar du hemma
Restavfall (soppåsen)

Matavfall

Matrester
Potatis- och fruktskal, grönsaker
Kaffe- och tesump. Filtret följer med!
Äggskal
Fiskrens och skaldjur
Kött och mindre köttben
Mackor och kakor, snacks och godis
Snittblommor och blad
Hushållspapper, servetter. Med tryck går bra!
Rulla ihop påsen och lägg den i
bruna tunnan.
Om du har blött matavfall ska du låta
det torka till i diskhon. Ett annat tips är
att vika ihop en dagstidningssida och
lägga den i botten av påsen eller att
ta dubbla papperspåsar.

Disk- och tandborstar
Disktrasor
Små saker av gummi och plast
Tuggummi
Snus och cigarettfimpar
Post-it-lappar
Ljusstumpar
Kattsand
Blöjor och bindor
Kondomer
Hårtussar
Dammsugarpåsar
Damm från torktumlaren
Det blir inte mycket kvar i soppåsen
när du sorterat bra.
Exempel på restavfall ser du ovanför.

Ta hand om maten. Frys in rester och
kolla i kylen innan planerar dina inköp.

Välkommen till återvinningscentralen!
På återvinningscentralen lämnar du grovavfall. Det är lösöre i ett
hushåll som inte ryms i soppåsen. Till exempel cyklar, trädgårdsavfall,
möbler och barnvagnar. Men det finns mer som ska till återvinningscentralen:
Farligt avfall,
exempel

Elavfall,
exempel

Färg, lim

Spisar
Kylar och frysar
Mobiltelefoner
Kaffebryggare
Ficklampor
Hörlurar

Lösningsmedel
Bekämpningsmedel
Batterier
Lysrör, lågenergilampor
Spillolja, oljefilter
Smink
Kvicksilvertermometrar

Märk flaskan eller burken
så vi vet vad den innehåller.

Allt som har sladd
eller batteri är elavfall.

Matolja

Återbruk

Torka ur stekpannan med
papper och släng det som
matavfall.

Hela och rena saker,
kläder och möbler
lämnar du till återbruk.

Häll matolja och rinnande
fett i en flaska eller dunk.
Ta med den till återvinningscentralen.
Då återvinns den!

Trasig textil

Trasig textil återvinns
om du lämnar dem på
återvinningscentralen eller
på återvinningsstationen.

Du kan också slänga
flaskan med matolja i
restavfallet (i soppåsen).
www.hudiksvall.se/avfall

Klimatsmart och klok
Idag konsumerar vi mycket mer än vår planet kan ge. Det håller
inte. Även om du har råd att köpa saker och kläder så kostar det
för mycket för miljön. Konsumera mer klimatsmart!

Hyr dig fri

Tjäna en slant

Dela på kostnaden

Laga med kärlek

När du hyr maskiner
och sportutrustning är
du miljösmart. När vi
delar på saker blir det
mindre sopor.

När du säljer och
köper på second
hand är du miljösmart.

Mycket av det vi äger
behöver vi bara
någon gång ibland.
Att äga saker tillsammans minskar
mängden sopor.

Det bästa för miljön
är att laga och rusta
det vi redan har.
Då behöver naturen
inte bidra med nytt
material.

?

Hyr du helst skidor
eller vill du ha dem i
ditt förråd?

Många saker och
kläder funkar att köpa
begagnat och skänka
eller sälja vidare när
du tröttnat på det.

?

Satsar du på kläder
och skor som du tror
håller i flera år?

?

Erbjuder du grannen
att dela gräsklippare
eller kanske en stege?

?

Fixar och tråcklar
du själv eller tar du
hjälp av proffs?

Att bära hem mat och saker

Förpackningar behövs för att bära hem mat och saker. I Sverige är det
lag på att alla ska sortera tidningar och förpackningar till återvinning.
Förpacknings- och tidningsinsamlingen i Sverige AB ansvarar för
städningen av återvinningsstationer i Sverige. www.ftiab.se

Förpackningar
av papper

Förpackningar
av plast

Förpackningar
av glas

Förpackningar
av metall

Tidningar

Toarullar

Schampoflaskor

Glasburkar

Konservburkar

Kuvert

Pastapaket

Plastpåsar

Glasflaskor

Aluminiumfolie

Reklam

Mjölkförpackningar

Kaffepaket

Sortera färgat och
ofärgat glas för sig.

Kaviartuber

Ritpapper

Kapsyler

Kataloger

Juiceförpackningar
Sockerpåsar
Skokartonger

Korken på mjölktetran sorterar du
som plastförpackning.
Fästet för korken
låter du sitta kvar.
Det silas bort när
pappret blöts upp
i återvinningen.

Plastfilm
Frigolit
Creme fraicheburkar

Du måste inte
diska ur dem! Om
du vill kan du
skölja bort kladdet
i kallt vatten eller ta
dem sist i ditt
vanliga diskvatten.
Diskmaskin?
Låt burkarna följa
med där de får plats.

Om det är en
metallring runt
flaskhalsen kan
du lämna den kvar.
Den fångas upp
och återvinns
som metall.
Lägg korkar av
plast och metall till
återvinning.

Kläm ut det som
går ur tuben och
sätt på korken.
Korken behövs
för att minska lukt.
Den brinner upp
i återvinningen.

Tidskrifter

Lämna kvar häftklamrar och
spiraler på block.
De fångas upp
av magneter.

www.hudiksvall.se

