Tack för att du sopsorterar!
Tänk på att du kan:





byta till ett mindre eller större grönt sopkärl via våra
e-tjänster på: håbo.se/etjänster
använda dubbla matavfallspåsar om matavfallet är extra
blött
undvika lukt och skadedjur genom att tvätta ut dina
sopkärl regelbundet
hämta matavfallspåsar på:
Återvinningscentralen
Kommunhuset
Håbo bibliotek
Smultronstället
Hemköp i gamla Bålsta
Skokloster macken
Lanthandeln i Skokloster.

Öppettider återvinningscentralen
Måndag 09.00 – 19.00
Tisdag 09.00 – 18.00
Onsdag 09.00 – 19.00
Torsdag – Fredag 09.00 – 16.00
Lördag – Söndag 10.00 – 16.00
För öppettider i anslutning till helger se:
håbo.se/åvc

Minska sopberget - återanvänd
Du kan hjälpa till att förhindra ett växande
sopberg genom återanvända. Behöver allt kastas
eller kan något vara värdefullt för andra?
Kläder och textilier kan lämnas till
klädinsamlingen.
Bytesboden på återvinningscentralen tar emot
saker som du tänkt kasta men som fortfarande är
hela.

AVFALLSENHETEN INFORMERAR

Sorteringsguide

Det gröna kärlet

Återvinningsstationer (ÅVS)

Här slänger du restavfall som går till energiåtervinning.

Exempel på restavfall:
 snus och cigarettfimpar
 tuggummi
 tamponger, blöjor och bindor
 rakhyvlar, hår och tops
 tandtråd och tandborstar
 trasiga skor (ej i tyg)
 nylonstrumpor och vadd
 dammsugarpåsar








diskborstar och
disktrasor
krukväxter
jord och sand
pennor, kuvert och post-it
porslin och drickglas
kattsand

Här slänger du förpackningar som skyddat eller
innehållit varor.

Plastförpackningar
Till exempel:
 saftdunkar
 chipspåsar
 plastpåsar
 frigolit/cellplast
Returpapper
Till exempel:
 tidningar
 brev
 kataloger

Metallförpackningar
Till exempel:
 aluminiumfolie
 konservburkar
 kaviartuber
 kapsyler och lock
me mera

Det bruna kärlet

Här slänger du matavfall som återvinns till biogas och
biomull.

Exempel på matavfall:
 matrester, råa och tillagade
 frukt och grönsaksrester
 mjöl, ris och pasta
 mindre ben från kött,
fisk och fågel
 ägg och äggskal





fiskrens, räk- och
kräftskal
bröd, kakor, chips och
godis
kaffe och te med filter
och sump

Återanvändning
Lämna rena och hela produkter för återanvändning.

Exempelvis:
 Bytesboden
 Behållare för textilinsamling
 Second hand butiker

Pappersförpackningar
Till exempel:
 papperskassar
 toarullar
 äggkartonger
 omslagspapper

Glasförpackningar
Skilj på färgat och
ofärgat glas det går
inte att återvinna
om de blandas.

Tomma och hopvikta!
Förpackningar ska vara
tomma.
Vik ihop och platta
pappersförpackningar.

Återvinningscentralen (ÅVC)

Här slänger du stort avfall som inte får plats i ditt
gröna kärl och annat avfall.

Grovsopor
Till exempel:
 cyklar
 trasigt kakel
 porslin
 keramik
 trädgårdsavfall
 kläder
 värmeljushållare

Farligt avfall
Till exempel:
 lysrör, glöd- och
 lågenergilampor
 sprayburkar med
innehåll
 rengöring- och
lösningsmedel
 färgrester och nagellack

Elavfall
Saker som varit
beroende av
elektrisk ström
till exempel:
 spisar
 leksaker
 radio
 mobil

