
Plastförpackningar

Förpackningar av både hård- och mjukplast. Exempelvis 
diskmedelsflaskor, ketchupflaskor, schampoflaskor, 
yoghurtburkar, plastlock, plastdunkar, plasttuber, créme 
fraiche-burkar, chipspåsar, plastpåsar, plasttuber, 
plastfolie.

Ta av kapsyler, lock och korkar som inte är av plast, 
sortera dem efter respektive material.

Pappersförpackningar

Exempelvis mjölk- och flingpaket, juicepaket, äggkar-
tong, färdigmatsförpackningar, hundmatsäckar, socker- 
och mjölpåsar etc, skokartonger, tvättmedelspaket, 
hushålls- och toarullar, pappersbärkassar, omslagspap-
per.

Plocka bort plastdetaljer, plastkorkar, innerpåsar av t 
ex plast eller aluminium. Platta till och vik ihop. Lägg 
mindre förpackningar i större.

Metallförpackningar

Exempelvis alla slags konservburkar, tuber, kapsyler av 
metall, metall-lock, dryckesburkar utan pant, Alvedon-
brus-rör, aluminiumfolie och -formar, värmeljushållare 
(lossa vekeshållaren i botten). Tryck ihop de förpack-
ningar som går att trycka ihop. Ta bort hatten på kaviar-
tuben sitta kvar.

Tidningar och returpapper

Tidningar, veckotidningar, telefonkataloger, reklamblad, 
pocketbok, vanligt skrivpapper, kontorspapper.

Ta bort eventuella plastomslag, klistrat papper. Lämna 
tidningarna utan kasse. Varken pappers- eller plast-
kasse fungerar i återvinningen

En enkel sorteringsguide

Du hittar även en sökbar sorteringsguide på vår webb 
www.srvatervinning.se



Du hitt ar även en sökbar sorteringsguide på vår webb 
www.srvatervinning.se

Ofärgade glasförpackningar

Ofärgade glasförpackningar skiljs från färgade. Ex-
empel på ofärgade glasförpackningar är vinfl askor, 
syltburkar, barnmatsburkar, läskfl askor som inte kan 
pantas.

Observera att  kapsyler, lock och korkar inte ska vara 
med. De sorteras eft er materialslag - oft ast är de av 
plast eller metall.

Färgade glasförpackningar

Färgade glasförpackningar skiljs från ofärgade. De 
båda sorterna får inte blandas eft ersom dett a försäm-
rar kvaliteten vid produktion av nytt  glas. Exempel 
på färgade glasförpackningar är vin- och spritfl askor, 
hudvårdsburkar.

Observera att  kapsyler, lock och korkar inte ska vara 
med. De sorteras eft er materialslag - oft ast är de av 
plast eller metall.

Grovavfall

Grovavfall är avfall som inte hör hemma i den vanliga 
soppåsen.  Till exempel porslin, keramik, glasprydnader, 
mindre speglar, trasiga dricksglas, stekpannor, kastrul-
ler, bestick och utt jänta verktyg som hammare, såg och 
mejsel. 

Större grovavfall

Större grovavfall som t.ex. möbler, barnvagnar och 
rostiga cyklar lämnar du till någon av våra nio återvin-
ningscentraler (ÅVC) på Södertörn. 

Du som bor i lägenhet kan beställa ett  kostnadsfritt  
passerkort till våra återvinningscentraler på vår webb  
eller genom att  ringa kundservice på 0200-26 46 00.


