
Så här sorterar du ditt avfall

Lämna på återvinningsstationen (ÅVS) 

Metallförpackningar
Skölj ur förpackningen. Är det 
en tub så töm ut så mycket 
det går och låt sedan korken 
sitta kvar.

Pappersförpackningar
Återvinn såväl kartong som 
påsar. Skölj ur, platta till och 
vik ihop förpackningen.

Ofärgade glasförpackningar
Endast burkar och flaskor!  
Obs! Pantflaskor lämnar du  
i butik.  
Glödlampor är elavfall (ÅVC).

3. Återvinningsstationen
Här lämnar du: 
Förpackningar och tidningar.  
Att tänka på: Alla förpackningar ska 
vara rena och torra. Ofärgade och fär-
gade glasförpackningar sorteras alltid 
separat. 

Vad är en återvinningsstation?
Återvinningsstationerna är till för hushållens sorterade förpackningar och tidningar. En åter-
vinningsstation står på allmän plats, ofta vid butiker, bensinstationer eller i bostadsområden. 

Pappersförpackningar
Pastapaket, cornflakespaket, mjölk- och juiceförpackningar, sockerpåsar, hund-
matsäckar, bärkassar, presentpapper, wellådor till TV, stereo, möbler m m samt 
omslag till bokklubbsböcker. Lämna ej: Stora förpackningar som inte går ner i 
behållaren, t ex wellådor från datorer och möbler.

Tidningar
Dags- och veckotidning, magasin, reklamblad, kataloger (postorder, telefon, 
rese e t c), broschyrer och skriv/ritpapper.  Lämna ej: Kuvert – slängs som 
hushållsavfall. 

Färgade glasförpackningar
Flaskor och burkar, vin- och spritflaskor från Systembolaget. 
Lämna ej: 33 och 50 cl dryckesflaskor- lämnas mot pant i butiker. 

Ofärgade glasförpackningar
Flaskor och burkar, vin- och spritflaskor från Systembolaget. 
Lämna ej: 33 och 50cl dryckesflaskor – lämnas mot pant i butiker. 

Plastförpackningar
Burkar, dunkar, flaskor, små hinkar (t ex för sylt). 
Lämna ej: Stora förpackningar som inte går ner i behållaren, t ex 5 liters hin-
kar. Ej heller plastleksaker, plastmöbler, tvättkorgar och andra produkter som 
inte är en förpackning. 

Metallförpackningar
Konservburkar, sprayburkar, tuber, kapsyler, lock, värmeljushållare, aluminium-
folie och formar, urskrapade målarburkar. Lämna ej: Metalliknande påsar som 
innehåller mer mjukplast eller papper – sorteras efter det viktmässigt domi-
nerande materialet. Ej heller metallskrot, VVS-detaljer, stekpannor och andra 
produkter som inte är förpackningar. 

2. Återvinningscentralen

En detaljerad lista över hur du sorterar ditt förpacknings- och tidningavfall finns 
att hämta på: www.ftiab.se
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Färgade glasförpackningar
Endast burkar och flaskor! Obs! 
Dricksglas, spegelglas, fönster, 
porslin och keramik lämnar du  
i Glas/Porslin/Keramik.

Plastförpackningar
Såväl hård- som mjukplast och 
frigolit. Lägg dem löst i samma 
behållare, de separeras i meka-
nisk eftersortering.

Tidningar och trycksaker
Även böcker med mjuk pärm 
och kollegieblock med spiral-
rygg. Obs! Inga kuvert och 
post-it lappar.
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Det är Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) som ansvarar för ÅVS.

Brännbart hushållsavfall.

Lägg avfallet i din soptunna. Det kan till 
exempel vara matavfall, kuvert, all plast 
som inte är en förpackning, dammsugar-
påsar, blöjor, tops, snus och tuggummi, 
svinto och bindor.

  –  – VAR RÄDD OM VÅR PLANET VAR RÄDD OM VÅR PLANETÅTERVINN!ÅTERVINN!
SORTERA &SORTERA &

All metall som inte är en för- 
packning. 

Till exempel kastruller, verktyg, cyklar, 
takrännor, stuprör, fälgar utan däck. 
Däck lämnar du där du köper nya. 

Metall

Wellpapp

Aska

Det som inte kan brännas  
eller återvinnas. 

Till exempel porslin, keramik, dricks-
glas, speglar, säkringar, proppar, 
lerkrukor.

Glas/Porslin/Keramik

Latrin- 
tunnorGips

Återanvändningsbodar.

Här kan du lämna sådant du tröttnat på 
men som andra kan använda. 

Återbruk

Allt som drivs med sladd eller batteri, 
batterier samt färgrester, lösnings- 
medel, lack, lim, oljerester, kemika-
lier, sprayburkar, kvicksilverhaltiga 
material.

Exempel hemelektronik, lågenergilampor, 
lysrör, klockor, telefoner, laddare, leksaker. 
Märk upp kemikalier (skriv okänt om du 
inte vet) och förslut väl, använd helst origi-
nalförpackningen. Blanda inte olika avfall.

Sortera impregnerat, obehandlat och 
behandlat trä var för sig.

Impregnerat 
trä

Obehandlat 
trä

Behandlat 
trä

Miljöfarligt
avfall

Trädgårds-
avfallTill exempel gräs,  

mossa, löv, sly.

Får inte innehålla stubbar, stenar, större 
trädgrenar eller plastsäckar.

Elavfall

Lämna på återvinningscentralen (ÅVC)

Endast skrymmande avfall, ej vanliga 
hushållssopor. 

Till exempel möbler, madrasser, tapeter, 
linoleummattor, cd-skivor, vhs-kassetter 
och saker som inte kan återvinnas på 
annat sätt. 

Stoppade  
möbler Förbränning

Övrig plast och plastförpackningar  
som inte platsar på ÅVS.

Till exempel plastsäckar, emballage 
som inte är en konsumentförpack-
ning, plastleksaker, plaststolar, träd-
gårdsmöbler, hinkar och dunkar.

Övrig plast

Tack för att du återvinner! /Strömsunds kommun

Lägg i soptunnan

Lämna på Apotek. 

Hämta en miljö–
tratt på ÅVC för 
enkel hantering 
och återvinning 
av matfett. 

Fett

Läkemedel

Plastförpackning


