Sorteringsanvisningar
- för dig som sorterar hemma
Matavfall

Matrester, tillagade eller råa. T.ex.
grönsaker, skal, frukt, kött, fisk, ägg,
bröd, pasta, mjöl, gryn, mejeriprodukter, godis, matfett, tepåsar m.m. Läggs
i papperspåsar som erhålls från Lunds
Renhållningsverk.
OBS! I påsen ska bara matavfall läggas!

Kartong

Förpackningar som till minst hälften
består av papper t.ex. pastakartonger,
mjölkpaket, juicepaket, papperskassar,
samt förpackningar av wellpapp. Klipp
ner förpackningar till 30 x 30 cm storlek.
Tänk på att kartonger som är hopvikta
kan veckla ut sig och bli för stora när
tömning sker.
OBS! Ej tidningar, broschyrer, kuvert
eller kontorspapper!

Restavfall

Det som blir kvar och ej går att återvinna. T.ex blöjor, porslin, tand- borste,
kattsand, skor, kasett/videoband, kam.
OBS! Ej förpackningsmaterial som metall, glas, kartong, plast! Ej returpapper!
Förpacka restavfallet så att det ej
riskerar spridas vid tömning!

Returpapper

Allt som går att bläddra i som t.ex.
dags- och veckotidningar, reklam och
kataloger. OBS! EJ pappers- och plastkassar, kartong, wellpapp eller kuvert. Lägg
det löst i kärlet!

Ofärgat glas
Plast

Förpackningar av plast, t.ex. plastkassar,
tråg, plastfolie, mjukplast, ketchupflaskor,
creme-fraiche burkar, och dunkar av plast.
Tänk på att plast som viks ihop vecklar ut
sig och blir för stora inför tömning. Klipp
ner större förpackningar till 30 x 30 cm
storlek. OBS! Inga papperspåsar, leksaker,
tandborstar eller dylikt!
Mjukplast kan förpackas i påsar motsvarande brödpåsestorlek, men ej i
större påsar. Vänd och läs!

Färgat glas

Flaskor och burkar av färgat glas. Glöm
inte att ta av lock och kapsyler.
OBS! Ej annan sorts glas som kan finnas i t.ex. glashällar, fönster, kristallglas m.m.
Ej heller porslin eller keramik.

Flaskor och burkar av ofärgat glas. Ta av
lock och kapsyler.
OBS! Ej annat glas som fönster, kristall-,
dricks-, eller spegelglas. Ej heller keramik, porslin, lampor eller lysrör.

Metall

Tomma och torra förpackningar av plåt
eller aluminium t.ex. konservburkar,
dryckesburkar, aluminium- och folieformar, tuber, tomma sprayburkar, lock,
kapsyler etc.
OBS! Inga plast- eller papperspåsar.

Små batterier

Läggs i en icke försluten påse på locket
tömningsdagen.

Vänd

>

Problem med plast i kärlet!
Mjukplast används mycket som förpackningsmaterial. Det gör
att det kan bli problem i facket för plast, då mjukplasten sväller
ut och facket packas hårt för att få plats med plasten. Plasten
smiter åt mot sidorna och trillar inte ut vid tömning.
För att undvika problem - Samla mjukplasten i små plastpåsar storlek brödpåse. Där kan plasten tryckas ihop och dessa “plastbollar” trillar ut vid tömning. Om plasten ej trillar ut, så har
chauffören ej tid att handplocka ur facket. Varje fordon tömmer ca 300 - 400 kärl per dag vilket gör att tiden är fullbelagd.
Om plast ligger kvar efter tömning behövs det att man lossar
plasten, luftar något och packar om så det fungerar vid nästa
tömning.

Sorteringsanvisning
för mjukplast:
Lägg mjukplast i någon typ av plastpåse, typ brödpåse eller liknande. Dessa ”plastbollar”
kommer att bli lättare att hantera vid tömning och
inmatning i bilen. Förmodligen ryms även mera i era
behållare utan att det blir svårt att tömma dessa.

OBS!

Hårdplast och mjukplast får ej blandas i en större påse t.ex.
bärkassar. De ska läggas löst, åtskilda i kärlet för att återvinningsprocessen ska fungera. Överfyll ej plastfacket, då plasten
kan blåsa iväg vid tömning.

När nya matavfallspåsar behövs...
Om påsarna börjar ta slut kan nya fås genom att
• ”flagga” genom att klämma fast en påse i kärlet inför tömningsdagen. Nya påsar fås vid nästa tömning.
• hämta påsar på återvinningscentralerna

Du som har två-facks kärl
Två-fackslösningen förutsätter att du sorterar och lämnar returmaterialet på en återvinningsstation eller återvinningscentral.
Var dessa finns, hittar du på vår hemsida.

Tänk på att beställa i tid så att påsarna inte tar slut helt!
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