AVFALL OCH ÅTERVINNING

Med källsorteringskartan
hamnar ditt avfall rätt
En stor del av det du slänger kan komma till nytta om du gör
rätt från början. Därför har vi tagit fram en enkel källsorteringskarta. Genom att steg för steg besvara sju frågor kan du
med hjälp av den sortera i princip vad som helst.

Utgå från vad det är du vill slänga och starta i cirkeln ”Börja
här”. Besvara i tur och ordning frågorna i de grå cirklarna till
dess att du kommit fram till hur din sak ska sorteras. Sätt upp
kartan i städskåpet eller där du samlar ditt avfall.
Exempel: Använd dammsugarpåse
1. Måste den slängas? Ja
2. Är det en förpackning/tidning? Nej
3. Är det farligt avfall? Nej
4. Är det elektronikavfall? Nej
5. Är det matavfall? Nej
6. Är det brännbart? Ja
7. Får det plats i sopkärlet? Ja

BÖRJA
HÄR!
ÅTERBRUK
Renovera
Sälja vidare
Skänka bort

Dammsugarpåsen ska alltså kastas som
restavfall i det gröna kärlet.


Måste det
slängas?

Nej

Ja



Tips!

På alla återvinningscentraler kan du lämna möbler,
heminredning, cyklar, sportoch fritidsutrustning samt
kläder och textil till återbruk.

Är det en
förpackning/
tidning?

Ja

ÅTERVINNINGSSTATION

Nej





Är det
elektronikavfall?

Nej

Är det
farligt avfall?
Nej



BRUNA
KÄRLET

Ja

Ja
Vet ej

Vitvaror
Kyl & frys

Nej
Är det
matavfall?

Ja

Farligt avfall

Elektronikavfall
Porslin & keramik
Wellpapp

Nej



Ja, om du ännu inte
har ett brunt kärl

Är det
brännbart?

Nej

ÅTERVINNINGSCENTRAL

Energiåtervinning
Ej återvinningsbart
Gips
Stoppade möbler

Ja
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GRÖNA
KÄRLET

Metall
Nej

Trä
Impregnerat trä

Ja

Får det
plats i
sopkärlet?

Sten & grus
Stubbar & rötter
Gräs & löv
Ris & grenar

Kundservice: 0660-330 400, info@miva.se
Öppettider: måndag–fredag 9.00–15.00, lunch 11.30–12.30
Växel: 0660-330 300
Webbplats: www.miva.se
Besöksadress: Sjögatan 4A, Örnsköldsvik
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