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Varför ska jag sortera?
Dina sopor kan innehålla både farliga och värdefulla ämnen. Genom att sortera dina
sopor väl, kan de tas omhand på ett säker sätt och det mesta kan återvinnas. Därmed
skyddas människor och miljö. Vi kan också spara energi och naturresurser genom att
använda materialen flera gånger. Det avfall du slänger i soppåsen i Mariestad och
Gullspångs kommun körs till avfallsförbränningsanläggningen i Lidköping där det blir
till energi
Alla invånare har skyldighet att sortera ut returpapper, förpackningar, elavfall, batterier
och grovsopor och lämna detta avfall till de insamlingssystem som finns. Det
hushållsavfall som inte lämnas till producenternas insamlingssystem ska lämnas till
kommunens insamling. Det är alltså inte tillåtet att själv ta hand som sina sopor utan
tillstånd.

Vad är det för slags avfall?
avfall?
Det är inte alltid lätt att avgöra vad som är en förpackning, eller vad som ska slängas i
soppåsen. Här är en snabb presentation av hur avfall delas in.

Farligt avfall
Färg, lim, lack. Kemikalier. Elavfall ? Allt med batteri eller sladd. Batterier, lösa eller
inbyggda i apparater eller leksaker. Läkemedel

Förpackningar och tidningar
Som förpackning räknas allt material som används för att omsluta, skydda eller
presentera en vara tills det att den används eller är förbrukad. Sortera utifrån
materialet: glas (färgat och ofärgat), plast, metall och papper. Om en förpackning
består av flera material som inte går att separera sorteras den efter det material som
den består mest av. Korkar, lock och andra delar som är lätta att ta av sorteras för sig.
Exempel på sådant som inte är en förpackning är förvaringsaskar till CD-skivor, DVDfilmer och liknande. I insamlingen för tidningar och returpapper kan du lägga dagsoch

veckotidningar,
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kataloger
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pappersförpackningar. Metall och glas som inte är förpackningar
kan du lämna till kommunens återvinningscentral.

Annat avfall
Exempel på vad som ska slängas i vanliga soppåsen är
sådan plast och kartong som inte är förpackningar
(CD-skivor och diskborstar), post-it lappar, kuvert,
blöjor, trasiga kläder och matavfall.

Sopor ska lämnas till olika platser beroende på vad det är
Återvinningscentraler
På återvinningscentralerna Bångahagen och Odenslund kan du lämna grovsopor
(exempelvis trasiga möbler), trädgårdsavfall, farligt avfall, metallskrot samt mindre
mängder byggavfall. De tar också emot en del förpackningar, exempelvis stora
wellkartonger eller frigolit som inte ryms i behållarna på återvinningsstationerna.
Avfallet måste lämnas sorterat. Fråga personalen om du undrar över något eller
behöver hjälp med att lasta av tunga föremål.

Återvinningsstationer
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återvinningsstationer runt om i landet. Dit går du för att lämna tidningar och
förpackningar av plast, papper, metall och glas för återvinning. Alla förpackningar och
tidningar som samlas in återvinns till nya förpackningar eller nya produkter.
Plastförpackningar kan bli allt från bullerplank och diskborstar till blomkrukor och
plastpåsar.
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förpackningar. Metallförpackningar kan bli järnvägsräls, bilkarosser och mycket annat.
Lästa tidningar blir nytt tidningspapper!
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(cancermedicin). För använda sprutor och kanyler kan du på de flesta apotek hämta en
särskild behållare, som när den är full lämnas till apoteket, till vårdcentralen eller till
kommunens insamling av farligt avfall. Kanlyer får aldrig lämnas till insamling på annat
sätt än i den särskilda behållaren.

Butiker
Pantflaskor och pantburkar tas emot i alla butiker som säljer dem. Många butiker tar
också emot små batterier. Gasflaskor, bilbatterier och bildäck ska lämnas till respektive
försäljningsställe. Oanvända nödraketer ska också lämnas till dem som säljer sådana
produkter.

Praktiska råd och tips
•

Skär av både locket och botten på konservburken också, så kan du platta ut den.
Det spar mycket plats.

•

Packa mindre pappersförpackningar i större, så tar det mindre plats både under
diskbänken och på återvinningsstationen. En tom mjölkförpackning rymmer minst
fem ihopvikta.

•

Lägg ett snöre under tidningshögen, så går det lätt att knyta ihop när det är dags att
gå iväg med den. Men glöm inte att ta bort snöret när du lämnar tidningarna i
behållaren.

•

Låt matavfallet rinna av ordentligt innan du lägger det i komposten eller i
insamlingen.

•

Det finns många som säljer olika lösningar för källsortering. Sök "källsortering" och
"behållare" på Internet så får du flera träffar.

•

Märk upp behållarna, både i köket och i soprummet. Då kan hela familjen lättare
hjälpa till och du får en påminnelse om vilja sopor som ska sorteras på vilket sätt.
Dekaler kan bland annat beställas från Förpacknings- och Tidningsinsamlingens
hemsida.

•

Om du inte har plats till flera behållare för avfall kan du samla alla förpackningar i
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återvinningsstationen.
•

Plastburkar är bra att samla i

•

Gör en egen batteriholk av en glassburk

•

Samla glödlamporna i en kakburk

•

Samla allt metallavfall som inte är förpackningar i en burk för sig

Mindre sopor
Det finns mycket vi kan göra för att minska mängden sopor. Här är några tips:
•

köp färre saker

•

lämna dina gamla hela saker till second hand eller sälj på Internet och köp själv
därifrån

•

köp saker som håller länge

•

reparera saker som gått sönder

•

använd plastkassen flera gånger eller ta med egen tygpåse till affären

•

drick kranvatten istället för vatten på flaska eller burk

•

planera matinköpen väl så allt hinner tillagas innan det blir gammalt

•

lär dig laga god mat på rester

•

ge upplevelsepresenter istället för vanliga paket

•

beräkna hur mycket färg som går åt om du ska måla

