Här ska förpackningar lämnas

Brännbart

Plastförpackningar

Pappersförpackningar

Ljuskällor

Deponi

Exempel:
Blöja
Snus och fimpar
Tampong
Dammsugarpåse
Disktrasa
Bomullstops
Tandborste
Diskborste

Exempel:
Ketchupflaska
Chipspåse
Tandkrämstub
Plastpåse
Förpackning av frigolit
Schampoflaska

Exempel:
Mjölkpaket
Flingpaket
Tvättmedelspaket
Pizzakartong
Omslagspapper
Papperspåse
Äggkartong

Exempel:
Glödlampa
Lysrör
Lågenergilampa
Halogenlampa

Exempel:
Ett trasigt drickglas
Kruka
En trasig tallrik

Att tänka på

Du behöver inte diska
plastförpackningar.
Hårda och mjuka plastförpackningar slängs
tillsammans.

Vik ihop förpackningarna, då får du plats med
mer innan du går till
återvinningsstationen.

97% av innehållet i en
glödlampa kan återvinnas. Lämna på Boda
avfallsanläggning.

De flesta sopor går att
återvinna, därför är det
inte många som ska
läggas i deponi. Mycket av det som tidigare
slängdes i deponi ska
idag slängas i metall.

Metall

Tidningar

Elavfall

Glas

Knyt ihop påsen
ordentligt innan du
slänger den i det gröna
kärlet.

Matavfall

Att tänka på

Exempel:
Skal från grönsaker och
frukt
Kött- fisk- och skaldjursrens
Te- och kaffesump
Vissna snittblommor
Övriga matrester

Exempel:
Konservburk
Lock
Kapsyl
Metalltub
Aluminiumfolie

Att tänka på

Att tänka på

Matavfall ska slängas
i en matavfallspåse av
papper och sedan i kärlet för matavfall. Biogasanläggningen kan inte
hantera plast.

Osäker på om det
är metall eller plast?
Knyckla ihop skräpet
till en boll. Stannar den
ihopknycklad är det
metall annars plast.

Att tänka på

lämnas på återvinningsstation.

Att tänka på

Att tänka på

Exempell:
Tidning
Katalog
Ritpapper
Reklamblad
Kvitto

Exempel:
Mobiltelefon
Hårfön
Elsladd
Elvisp
Hörlurar
Rakapparat

Att tänka på

Att tänka på

Kuvert och post-itlappar ska slängas i
brännbart.

I Nässjö kommun finns det flertalet återvinningsstationer som drivs av FTI, förpacknings och tidningsinsamlingen.
Här lämnar du glas, plast, tidningar,
papper och metall.
Det viktigaste är att det ska vara en
förpackning och att den enkelt går
att stoppa i behållarna. Tyvärr tror
många att detta är en ”soptipp” men
här ska inte möbler, den gamla stekpannan eller din trasiga spegel vara. Det ska till
Boda avfallsanläggning!

Elavfall innehåller
en del farliga ämnen.
Därför är det viktigt att
det lämnas in på Boda
avfallsanläggning.

Exempel:
Flaskor och burkar av
färgat eller ofärgat glas.

Att tänka på

Flaskorna och burkarna
ska vara tomma. Korkar
ska ligga i brännbart,
kapsyler och metallock
ska läggas i metall på
atervinningsstationen.

lämnas på Boda avfallsanläggning.
slängs i soptunnan hemma.
lämnas i behållare på Ica, Konsum och medborgarkontoret.

Hitta till Boda avfallsanläggning
Boda avfallsanläggning ligger strax
utanför Nässjö, på
vägen mot Fredriksdal och Malmbäck.
Här lämnar du som
privatperson i stort
sett allt avfall kostnadsfritt.
Undantaget är impregnerat trä tillexempel från en altan.

Ordinarie öppettider Boda*
Måndag-tisdag
Onsdag
Torsdag- fredag
Lördag

07.00-16.00
07.00-19.00
07.00-16.00
09.00-14.00

Undrar
du
över nå
go
Kontakt t?
ao
0380-51 ss
70 00

*inför helgdagar och vid långhelger har
vi ändrade öppettider, se www.nav.se.

www.nav.se

Tillsammans skapar vi livskvalitet!

