Tur & retur

Sorteringsguide Boda avfallsanläggning

Miljöstation

Återvinningsstation

Det här packar
du innerst

Sista minuten? Packa smart!

Det här packar
du ytterst

Så här sorterar du avfall som lämnas på Boda Avfallsanläggning. För att vi ska kunna hantera avfall på ett
miljöriktigt sätt måste det sorteras i olika avfallstyper (fraktioner). Packa smart hemma! För att det ska
fungera smidigt på Boda, är det smart att redan hemma packa in avfallet på släpet/i bilen i rätt ordning:
Det som ska av sist lägger du innerst och det som ska av först lägger du ytterst!
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Så här sorterar du avfall som lämnas
på Boda Avfallsanläggning
Tänk baklänges! Det som ska av sist lägger du innerst och det som ska av först lägger du ytterst.

Det här packar du innerst
4. Återvinningscentral (uppe på
plattan). Se fraktioner nedan och
exempel på vad som slängs där.
Sten & betong

Klinkerplattor, kruka i keramik,
porslin, kakel, gatsten, tegelsten.
Däck

Däck med eller utan fälg

fasadbeklädnadsskivor, takpannor
(av fabrikatet "Eternit"),
ventilationstrummor (av fabrikatet
"Eternit"), rörisolering och
annan isolering med krav på
hög värmetålighet, t ex värmeväxlare,
el- och oljepannor.
2. Återvinningsstation

På återvinningsstationen lämnar du:
Förpackningar av papper

Fönster.

Till exempel: Pasta- och
cornflakespaket, mjölk- och
juiceförpackningar, sockerpåsar,
hundmatsäckar, bärkassar,
presentpapper, wellpapplådor från
TV, stereo, möbler med mera, omslag
på böcker.

Soffor och sängar

Förpackningar av plast

Isolering

Isolering utan asbest.
Gips

Gipsskiva, gips.
Fönster

Soffa, säng, stoppade möbler.
Impregnerat trä

Trall, tryckimpregnerat trä.
Trä

Möbeldelar av trä och masonit,
träreglar, brädor och lister,
fönsterramar utan glas.
Metall

Järnrör, metallbestick, grytor och
pannor, trädgårdsredskap, diskbänk,
diskbänkskran, paraply, cykel.
Brännbart

Möbeldelar (ej metall), tjärpapp och
övrigt papper, textil, skor, cykeldäck,
hård- och mjukplast, frigolit, cellplats,
plastfolie, tomma säckar.
Wellpapp

Wellpapp, tomma kartonger och
emballage.
3. Asbest

Asbest är mineralfibrer som är mycket
skadliga för människor och miljön.
Därför är det viktigt att hantera och
transportera asbest mycket försiktigt
och sortera det rätt. Det är när damm
uppstår som fibrerna frigörs och du
utsätts för dess risker.
Följande produkter kan
innehålla asbest: Fönsterbänkar,

Till exempel: Mjuka och hårda
bärkassar, plastpåsar, plasttuber,
refillpaket, plastfolie och -film,
innerpåsar i till exempel müslipaket,
frigolit, burkar, dunkar, flaskor, små
hinkar (till exempel för sylt).
Förpackningar av metall

Till exempel: Konservburkar, tuber,
kapsyler, lock, aluminiumfolie och
formar, penseltorra (dvs. torra och
urskrapade) målarburkar.

Dessa typer av avfall ska alltid lämnas
i täta och hela emballage märkta med
rätt innehåll!
5. Trädgårdsavfall

Till exempel: Löv, gräsklipp, ogräs,
vissna blommor, kvistar och grenar
från din trädgård
6. Kyl & Frys

Kyl- och frysskåp, frysboxar
7. Vitvaror

Spisar, spisfläktar, diskmaskiner,
centrifuger, torkskåp, torktumlare,
tvättmaskiner, mangel.
Batterier

Du lämnar batterier på
Miljöstationen.
Lampor och lysrör
Du lämnar trasiga lampor och lysrör
på Miljöstationen.
Tips! Kom ihåg att ta ur batteriet när
du slänger hushållsapparater, leksaker
och laddningsbara verktyg. Har du
svårt att montera ur det så lämna hela
apparaten, leksaken etc i Elektronik
på Boda.
Besök gärna vår webb www.nav.se för
mer information om Renhållning.

Förpackningar av glas

Till exempel: Flaskor och burkar, vinoch spritflaskor från Systembolaget är
bra exempel på sådana. Färgade och
ofärgade glasförpackningar sorteras
var för sig.
Tidningar/returpapper

Till exempel: Dags- och veckotidning,
magasin, reklamblad, kataloger
(postorder, telefon, resekataloger
och liknande), broschyrer och skriv/
ritpapper.

Det här packar du ytterst
1. Miljöstation – farligt avfall
Till exempel: Färger, lacker,
lim, spackel, lösningsmedel,
sprayer (även tomma flaskor),
oljerester, smörjfetter, kylarvätska,
fotogen, syror, bekämpnings- och
träskyddsmedel, lysrör, glödlampor,
lågenergilampor samt batterier

Sopsäckarna måste
tömmas!

För att avfallet ska bli så
noggrant om händertaget som
möjligt är det förbjudet att slänga
sopsäcker med avfall i. Du kan
alltså inte slänga hela säckar med
avfall i, utan du måste ta ut och
slänga innehållet i rätt container.
Efter tömningen slänger du
tomsäckarna i Brännbart avfall.

ODR Samhällsinformation

Valet är ditt
Varje dag kan du göra val som är bra för miljön – du kan återanvända eller återvinna. Du kan också välja klimatsmart
sopsortering. Du får två kärl, ett för vanliga sopor och ett för matavfall. Matresterna blir till fordonsbränsle (gas) och
till biogödsel på åkrarna.

Avfall - problem och tillgång?!
Avfallet kan vara både ett problem och en tillgång. Alla farliga ämnen som finns i de produkter vi köper, finns också i
avfallet vi lämnar efter oss. Om avfallet inte tas omhand på ett riktigt sätt kan det skada både människor och miljön.
Men det mesta av de värdefulla ämnen som finns i det vi köper, de finns också i avfallet. Därför återvinns mycket av
vårt avfall, antingen som material, som näring eller som energi. Avfall kan alltså även ses som en viktig resurs!

Första steget - minska mängden avfall!
Avfallstrappan visar i vilken ordning vi bör hantera vårt avfall. Sverige har antagit EU:s avfallstrappa som är en hjälp
för oss att nå våra och hela Sveriges miljömål. Vår strävan är, att genom att tänka till redan från början och följa de
olika stegen vi illustrerar här nedan, kan vi minska mängden avfall med hänsyn till vår miljö.

AVFALLSTRAPPAN

LOPPIS

1. Minimiera
mängden avfall
I första hand bör vi
se till att det skapas
så lite avfall som
möjligt, t ex vid
konsumtion.

2. Återanvändning
Avfall ska så
långt som möjligt
återanvändas till
exempel genom att
sälja gamla saker
eller skänka till
second hand-butiker. Även pantflaskor av glas är
exempel på återanvändning.

Sten & betong
Toalettstol

3. Återvinning
När det inte går
att återanvända
avfallet ska vi
återvinna det. Att
återvinna förpackningar och
tidningar sparar
stora resurser.
Vårt matavfall blir
till fordonsbränsle
och biogödsel på
åkrarna.
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4. Energiutvinning
Det avfall som inte
kan återvinnas
kan bli energi. Det
du lägger i brännbart avfall kan bli
en resurs för till
exempel kraftvärmeverk.

5. Deponering
I sista hand
måste avfallet
deponeras på en
avfallstipp. Det
är det sämsta
alternativet.

Sortera snabbt och smidigt med
vår nya e-tjänst för sopsortering
”Var ska jag slänga mitt cykeldäck någonstans?” Tycker du att det är svårt ibland
att veta i vilken container du ska slänga
ditt avfall?
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Vi har tagit fram en webbapplikation som
du kan ”ladda ner” till din smartphone eller
surfplatta. Skriv i vad du ska slänga, t ex
cykeldäck, tryck på ”sök” så får du information ”Brännbart”. Du kan också söka på
kategorier och få information den vägen.
Information om öppettider på Boda Återvinningscentral finns här också.
För att ”ladda ner” vår nya applikation, gå in
på vår hemsida www.nav.se.

www.nav.se/sortera
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