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I soprum 1. som ligger mellan hus A och B i Brf Nissöga sorterar du nedan avfall:

Hushållsavfall

Ja tack! Kladdiga förpackningar, disktrasor, diskborstar, tandborstar och blöjor.
Kretslopp: Behandling för energiutvinning

Pappersförpackningar

Ja tack! Rengjorda och torra förpackningar. Mjölk-, ägg-, juice-, fling- och
pizzakartong samt wellpapp. Bärkassar, toa- och hushållsrullar, omslagspapper.
Flytt- papperskartonger dess ska vara ihopvikta för lättare hantering.
Kretslopp: Ny pappersråvara för exempelvis förpackningar, ytskikt till gipsskivor

Färgade glasförpackningar

Ja tack! Rengjorda och torra flaskor och burkar. Skilj noga mellan färgat och ofärgat.
Undvik främmande föremål som kapsyler och lock.
Kretslopp: Råvara till nya glasförpackningar och isoleringsmaterial eller tillsatsmedel
i betong.

Ofärgade glasförpackningar

Ja tack! Rengjorda och torra flaskor och burkar. Skilj noga mellan färgat och ofärgat.
Undvik främmande föremål som kapsyler och lock.
Kretslopp: Råvara till nya glasförpackningar och isoleringsmaterial eller tillsatsmedel
i betong.

Organiskt avfall

Batterier

Ja tack! Matavfall, tepåsar,kaffefilter,

I soprum 2. som ligger mellan hus C och D i Brf Nissöga sorterar du nedan avfall:

Hushållsavfall

Ja tack! Kladdiga förpackningar, disktrasor, diskborstar, tandborstar och blöjor.
Kretslopp: Behandling för energiutvinning

Plastförpackningar

Ja tack! Förpackningar, rena och torra. Hårda och mjuka. Dunkar, flaskor, burkar,
plastpåsar och mindre emballageplast, frigolit, plastfolie, bärkassar och refillpaket.
Kretslopp: Ny plastråvara för nya förpackningar, sopkärl, bullerplank, byggmaterial,
blomkrukor och kabelskydd.

Metallförpackningar

Ja tack! Rengjorda och torra förpackningar av plåt och aluminium. Konservburkar,
aluminiumformar och värmeljushållare. Lock på tuber kan sitta kvar.
Kretslopp: Ny metallråvara.

Tidningar

Ja tack! Dags- och veckotidningar, facktidskrifter, reklamtryck, postorder- och
telefonkataloger.
Kretslopp: Ny pappersråvara för exempelvis tidningar och hygienpapper.

Organiskt avfall

Ja tack! Matavfall, tepåsar, kaffefilter,
äggskal, kött- och fiskrester.

Batterier
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Det avfall som inte ska sorteras i Brf Nissögas soprum ska sorteras på
närmaste återvinningsstation t ex Kvarnkullen i Stora Ursvik:

Elektronikavfall

Som el-avfall räknas TV-apparater, diskmaskiner, hårtorkar, telefonapparater
och mycket mera. Allt med sladd eller batteri:
* Microvågsugn, Brödrost, Tangentbord Mobiltelefoner, Rakapparater,
TV-apparater, Datorer

Glödlampor

En glödlampa innehåller cirka 1 gram bly som är skadlig för vår miljö. Under
ett helt år samlas det in cirka 13 miljoner glödlampor. Det blir rätt mycket bly.

Ljuskällor & lågenergilampor

Alla lampor ska sorteras. Oavsett hur dom ser ut. Lågenergilampor är bra
för miljön eftersom dom räcker längre än vanliga glödlampor.
* Krokiga lysrör/ljuskällor, Lågenergilampor, Halogenlampor, Smålampor,
Kvicksilverlampor

Lysrör

Lysrör innehåller kvicksilver. Ett ämne som ska fasas ur kretsloppet. Det tycker
vi är lysande eftersom vi alla tjänar på att få bort skadliga ämnen från vår natur.
* Raka och hela lysrör oavsett fabrikat minst 60 cm längd

Grovavfall

Här slänger du sådant som är skrymmande och inte får plats i de andra kärlen.
Det kan vara möbler, skidor, pulkor, keramik, porslin eller trädgårdsmöbler.
* Kläder, Mindre möbler, Leksaker, Trälådor, Porslin/ keramik, Planglas

Återvinningsstationerna har indelat källsorteringen i olika kategorier, nedan kan
ni läsa om de vanligaste kategorierna och vad som gäller vid sorteringen:

Brännbart avfall

Brännbart avfall får inte deponeras. Träavfall ska flisas efter utsortering och dess energivärde tas
omhand i en förbränningsanläggning. Utsorterat brännbart avfall får inte innehålla kablar, betong, nät,
metaller eller tryckimpregnerat virke.
Exempel: rivningsvirke, träspill, karmar, dörrar, träfiberskivor, spånskivor, plast, cellplast (frigolit) etc.

Träavfall

Här läggs rent träavfall.
Exempel: brädor, rivningsvirke, engångspallar, köksinredningar karmar, dörrar, masonit, spånskivor
och övrigt målat trä.

Tryckimpregnerat trä

Med tryckimpregnerat trä avses trä som innehåller eller är förorenat med farliga ämnen, och räknas
därmed som farligt avfall.
Exempel: slipers, trallvirke och trä impregnerat med CCA (krom, koppar eller arsenik).

Ej brännbart avfall

Vissa blandade material är svåra att sortera och kan därför inte återvinnas så lätt. Ej brännbart avfall
som lämnas på SÖRABs återvinningscentraler deponeras på SÖRABs anläggning i Löt, Vallentuna.
Exempel: fönster, isolering, porslin, spegelglas, gips, golvmattor etc.

Farligt avfall

Avfall som måste hanteras och behandlas på ett särskilt och miljöriktigt sätt, t ex avfall som innehåller
kemikalier, kvicksilver, kadmium, PCB och bly.

Kvarnkullen ÅVC i Stora Ursvik ser fram emot ert besök!

Har du ytterligare frågor och funderingar kring sophantering, besök då Brf Nissögas webbplats
www.nissoga.se el www.nissöga.se

