
Flik 3 - bilaga 

2015-03-30 

Källsortering av förpackningssopor – Det mindre huset och sopskåpen mittemot.  
Ett av två vitmålade hus med blå dörrar som ligger intill Kvartalsvägen 8 (nära vändplanen) 

Glas – Tre kärl (behållare) i lilla huset  Pappersförpackningar – Tre kärl i 

lilla huset 

Tidningar – Fyra kärl i Lilla huset 

Ofärgade 

glasförpack. 

 

Ja 

Ofärgade 

glasflaskor 

Ofärgade glasburkar 

Ofärgade vin- och 

spritflaskor 

Ofärgade glasförpack. 

 

Nej 

Dricksglas, porslin, 

keramik och andra 

produkter är grovavfall 

och inte en förpackning 

Glödlampor 

Plan- och fönsterglas 

 

Ja 

Pastapaket  

Flingpaket 

Mjölk o juicepaket 

(rena o torra) 

Papperspåsar o säckar 

Leksakskartonger 

Färdigmatskartonger 

Wellpapp  (minimera 

genom att rulla el vika 

ihop) 

Kartonger (minimera 

genom att öppna botten 

och vika ihop) 

 

Nej 

Kuvert 

Tidningar o broschyrer 

Frigolit  

Mjukplast 

Ja 

Tidningar o broschyrer 

Telefonkataloger 

Magasin 

Reklamutskick 

Reklam 

Skriv- och ritpapper 

 

 

Nej 

Kuvert 

Omslagsplast 

Pappersförpackningar 

Wellpapp o kartonger 

Klisterlappar 

 

 

 Färgade 

glasförpack. 

Ja 

Färgade glasflaskor 

Färgade glasburkar 

Färgade vin- och 

spritflaskor 

 

Färgade glasförpack. 

Nej 

Dricksglas, porslin, 

keramik och andra 

produkter är grovavfall 

och inte en förpackning 

Glödlampor 

Plan- och fönsterglas 

Plastförpackningar – Tre kärl i  

sopskåpen mittemot det mindre huset 
Metallförpackningar – Ett kärl i 

sopskåpet mittemot det mindre huset 

Tips och regler för källsortering i 

sopskåpen och lilla huset 

 

Ja 

Plastflaskor 

Plastkorkar 

Mejeriförpackningar 

av plast 

Plastdunkar 

Plastlock 

Mjuka 

plastförpackningar 

Plastpåsar 

Frigolit 

 

Nej 

Pet-flaskor 

Plastleksaker 

Plastmöbler 

Plastkorgar och andra 

produkter 
 

 

Ja 

Konservburkar 

Tuber 

Kapsyler 

Lock 

Värmeljushållare 

Aluminiumfolie 

Urskrapade och 

penseltorra färgburkar 

av metall 

 

Nej 

Burkar med färgrester, 

lösningsmedel och lim 

(farligt avfall) 

Grovavfall som 

metallskrot 

VVS-detaljer 

Stekpannor 

Metall som ej är 

förpackningar 

Hemma 

Sortera förpackning och tidningar  

i olika påsar hemma 
Se till att förpackningarna är ursköljda och torra  

Som hjälp att sortera rätt finns här exempel på vad 

som får läggas i sorteringskärlen 

  

I källsorteringshuset och sopskåpen 

Töm alltid påsen i rätt kärl och kasta  

(vid engångsanvändning) papperspåsen 

 i pappersförpackningar och 

plastkassen i plastförpackningar 
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