
How to sort your waste

Leave at the recycling station (ÅVS) 

Metal packaging
Rinse the package clean. If it 
is a tube, empty it as much as 
possible and leave the cork in 
place.

Paper packaging
Recycle both cardboard and 
bags. Rinse, flatten and fold
the package.

Colorless glass packaging
Cans and bottles only!
Note! Returnable bottles are
deposited at the store. Light
bulbs are electrical waste (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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Plastic packaging
Hard as well as soft plastic and 
polystyrene. Lay them loosely in
the same container, as they are 
separated in mechanical re-sorting.

Newspapers and printed 
matter
Also books with a soft cover and
spiral bound writing pads Note!
No envelopes and sticky notes.
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It is Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) who is responsible for the recycling center  ÅVS.

Combustible household waste.

Put the waste in your trashcan. This could be,
for example, food waste, envelopes, all
plastics which are not a package, vacuum
cleaner bags, diapers, tops, snuff and
chewing gum, scrubber and sanitary napkins.

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

All metal which is not a package. 

For example, pots, tools, bicycles, 
gutters, downpipes, rims without tires. 
Tires are left where you purchase new 
ones.

Metall

Corrugated
fiberboard

Ash

Materials which cannot be burned 
or recycled.

For example, porcelain, ceramics, 
drinking glass, mirrors, fuses, plugs, 
clay pots.

Glass/Porcelain/ Ceramics

Toilet bin
Plaster

Recycling stations.

Here you can leave things you are tired of 
but that others can use. 

Reuse

Everything that is powered by cord or 
battery, batteries and paint residues, 
solvents, varnish, glue, oil residues, 
chemicals, spray cans, material
containing a mercurial.

For example, consumer electronics, low-en-
ergy light bulbs, fluorescent lamps, clocks, 
telephones, chargers, toys. Label chemicals 
(write unknown if you are not sure) and seal 
tightly, preferably use the original packag-
ing. Do not mix different wastes.

Sort impregnated, untreated and treated 
wood separately.

Impregnated 
wood

Untreated
wood

Treated
wood

Environmentally 
hazardous waste

Garden
wasteFor example, grass, moss,

leaves, brushwood.

Must not contain tree stumps,
stones, large tree branches or plastic bags.

Electricity 
waste

Leave it at the recycling center (ÅVC)

Only bulky waste, not ordinary house-
hold refuse. 

For example, furniture, mattresses, wallpa-
per, linoleum carpets, CD-discs, VHS cas-
settes and things which cannot be recycled 
in another way. 

Stopped
furniture Combustion

Other plastics and plastic packa-
ging which are not discard at ÅVS.

For example, plastic bags, packaging 
that are non-consumer, plastic toys, 
plastic chairs, garden furniture, buckets 
and cans.

Other plastic 

Thank you for recycling! /Strömsunds kommun

Put in the trashcan

Leave it at the 
Apotek (Pharmacy).

Get an ECO funnel 
at the recycling 
center (ÅVC) for 
easy handling and 
recycling of cook-
ing fat.

Fat

Drugs

Plastic packaging

Engelska

Stained glass packaging
Cans and bottles only! Note!
Drinking glass, mirror glass, 
windows, porcelain and ceramics
you leave them. in Glass/Porcelain/ Ceramics.


