SÅ HÄR ENKELT
KÄLLSORTERAR DU
EN GUIDE TILL KÄLLSORTERING
I DIN FRISÖRSALONG

ATT SKILJA PÅ OLIKA TYPER AV AVFALL
Källsortering innebär i all enkelhet att skilja på olika typer avfall. Det är enkelt att separera
till exempel tidningar, glas och metallförpackningar innan de slängs – men har de väl
blandats i en enda sopsäck är det både dyrt och svårt att separera dem igen.
FÄRGADE GLASFÖRPACKNINGAR

PAPPERSFÖRPACKNINGAR

HÄR SORTERAS

HÄR SORTERAS

Färgade glasflaskor

Färgade glasburkar

Färgade och ofärgade glasförpackningar sorteras var för sig.
Skruvkorkar av metall ska inte sitta kvar på flaskorna, men
ringen som är kvar efter korken kan sitta kvar. Flaskhalsarna
avskiljs, och metallringarna återvinns separat. Glasförpackningarna återvinns och blir till nya förpackningar och isolering.

OFÄRGADE GLASFÖRPACKNINGAR

Kartonger

Juice- och mjölkförpackningar

Papperskassar

Wellpapplådor

Omslagspapper
Vik ihop och platta till pappersförpackningen så tar den mindre
plats. Du kan även lägga mindre förpackningar i större. Mjölk-,
yoghurt-, och juiceförpackningar med skruvkork av plast skruvas
av och läggs i behållaren för plastförpackningar. Plastdelen
som sitter fast i förpackningen kan sitta kvar. Den separeras
senare bort från pappret i återvinningsprocessen. De pappersförpackningar du sorterar ut blir råvara för ny kartong.

HÄR SORTERAS
Ofärgade glasflaskor

Ofärgade glasburkar

Färgade och ofärgade glasförpackningar sorteras var för sig.
Skruvkorkar av metall ska inte sitta kvar på flaskorna, men
ringen som är kvar efter korken kan sitta kvar. Flaskhalsarna
avskiljs, och metallringarna återvinns separat. Glasförpackningarna återvinns och blir till nya förpackningar och isolering.

WELL
HÄR SORTERAS
Kartong av wellpapp

Banankartonger

Flyttlådor

Rullwell

Wellpapp känns igen av det vågiga mellanskiktet. Wellpappen
kontrolleras, sorteras och balas på en returpappersanläggning.
Därefter levereras balarna till bruk för tillverkning av ny wellpapp.

PLASTFÖRPACKNINGAR
HÄR SORTERAS

METALLFÖRPACKNINGAR

Plastdunkar

Plastpåsar och säckar

Plastflaskor

Plastfilm

HÄR SORTERAS

Plastburkar

Plasttuber

Konservburkar

Aluminiumfolie

Plastlock

Frigolit

Plåtburkar

Aluminiumformar

Plåtlock

Tömda sprayflaskor

Kapsyler

Tuber

Mjuka och hårda plastförpackningar samlas in tillsammans och
återvinns på samma sätt. De plastförpackningar du sorterar ut
blir råvara för nya plastprodukter. En påse med aluminiumskikt
på insidan, är det en plast- eller metallförpackning? Knyckla
ihop förpackningen. Behåller den formen sorteras den som
en metallförpackning, vecklar den ut sig sorteras den som
plastförpackning.

Lämna alla metallförpackningar till återvinning. Även små,
till exempel kapsyler, lock, folien på crème fraiche-burken
och skruvkorkar. Alla förpackningar är viktiga och blir till ny
råvara för nya metallprodukter. Kläm ut så mycket du kan
ur metalltuber, låt korken sitta på så det inte börjar lukta illa,
och lämna tuben i behållaren för metallförpackningar.
Plastkorken förbränns och ger energi när metallen smälts ner.

TIDNINGAR
HÄR SORTERAS

FLYTANDE FARLIGT AVFALL

Dagstidningar

Kataloger

Tidskrifter

Pocketböcker

HÄR SORTERAS

Broschyrer

Kontorspapper

Väteperoxider

Lösningsmedel

Permanentvätskor

Nagellack, aceton

Färgavfall

Andra kemikalier

Tidningarna kontrolleras, sorteras och balas på en returpappersanläggning. Därefter levereras balarna till pappersbruk där
de används som råvara i papperstillverkningen. Material från
gamla tidningar används främst till nytt tidningspapper.

Rengöringsmedel
Farligt avfall används som ett samlingsnamn för avfall som på
kort eller lång sikt ger upphov till skada hos människa, djur eller
ekosystem om det inte omhändertas på rätt sätt. Använd gärna
miljövänliga produkter och häll aldrig ut farligt avfall i naturen,
toaletten, avloppet eller i det brännbara restavfallet.

OBS! Viktigt att inte blanda vätskorna.
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