Sortera
& Återvinn

Återvinn dina
förpackningar och tidningar
Idag tillverkas det stövlar av brödpåsar,
järnvägsräls av kapsyler, chokladkartonger
av mjölkpaket och nya glasflaskor av gamla syltburkar.
Och i morgon kanske din tidning har påbörjat sin resa
mot att bli en ny. Men fortfarande hamnar en hel del i
soppåsen som skulle kunna göra nytta många gånger
till. Papper kan återvinnas upp till sju gånger utan att
kvalitén försämras. Glasflaskor, konservburkar och
kaviartuber kan återvinnas hur många gånger
som helst. Vi har alla ett ansvar för jordens
resurser, att inte överutnyttja när det går
att återvinna. Tillsammans strävar vi
mot ett cirkulärt samhälle, där allt
avfall ses på som råvara.
Tack för att du återvinner,
så gammalt blir nytt!

Glasförpackningar
Glasflaskor, glasburkar
Glasflaskor med pant — pantautomat
Glödlampor, lågenergilampor,
ledlampor, lysrör — farligt avfall
Trasiga rutor, dricksglas, spegelglas
— återvinningscentraler (brännbart)
Porslin, keramik — grovavfall

Lämna glasförpackningar
Sortera färgade och ofärgade var
för sig. Glasförpackningar lämnar du
på återvinningsstationen eller i ditt
miljöhus. Vi är bra på att lämna glas
till återvinning. 90 % av alla glasförpackningar lämnas för att återvinnas.
Glas som en gång färgats går aldrig
att få ofärgat igen. Det är därför
viktigt att du inte blandar färgat
och ofärgat glas.

FAKTA
Glas är outslitligt och kan återvinnas
hur många gånger som helst. Allt
glas som samlas in används till nytt
glas, isoleringsmaterial eller som
fyllnadsmaterial för husgrunder och
vägbyggen.

Plastförpackningar
Burkar, frigolit, flaskor, påsar, hinkar,
dunkar, korkar, lock, fruktnät, plasttuber,
chipspåsar, bag-in-box-påsar, bubbelplast,
medicinkartor för tabletter
Pantflaskor — pantautomat
Diskborstar, tandborstar, plastfickor,
plastmappar — restavfall (vanliga soppåsen)
Plastleksaker, plastmöbler — grovavfall,
hårdplast

Lämna plastförpackningar
Lämna både mjuka och hårda plastförpackningar i samma behållare
på återvinningsstationen eller i ditt
miljöhus. Plasten sorteras sedan på
återvinningsanläggningen.

FAKTA
Plastförpackningar kan återvinnas 6-7
gånger innan de är slitna nog för att
brännas. Plast tillverkas av olja som är
en resurs som en dag kommer att ta
slut. Att göra ny plast av gammal är
bra både för klimatet och våra naturresurser.

Pappersförpackningar

Tidningar

Wellpapp, pastapaket, flingpaket,
mjölkpaket, papperskassar, omslagspapper, vadderade kuvert, toarullar,
skokartonger, engångstallrikar,
pappmuggar

Dagstidningar, reklam, broschyrer,
kataloger, veckotidning, rit- och
skrivpapper, pocketböcker

Tidningar — tidningsinsamlingen
Böcker, pärmar, kuvert, post-it lappar —
restavfall (vanliga soppåsen)
Frigolit — plastförpackningar

Pappersförpackningar, papperskassar,
omslagspapper, wellpapp — pappersförpackningar
Kuvert, post-it-lappar, böcker, pärmar —
restavfall (vanliga soppåsen)

Lämna pappersförpackningar
Tänk på att mjölk- och juiceförpackningar med skruvkork av
plast sorterar du som pappersförpackning. Skruva av korken
och lägg i behållaren för plastförpackningar. Vik gärna ihop och
platta till pappersförpackningarna
så att de tar mindre plats.

Lämna tidningar

FAKTA

FAKTA

Pappersfibrer är långlivade och kan
återanvändas upp till sju gånger.
Returpapper spar både naturtillgångar och energi vid tillverkningen.
Var tredje pappersförpackning i
en livsmedelsbutik är gjord av återvunna pappersfibrer.

Det är en stor miljövinst med att
återvinna papper. Pappersfibrerna
kan återvinnas upp till sju gånger.
Det färdiga återvunna pappret
går till exempel vidare till nyproduktion av toalettpapper och nya
tidningar. Vi återvinner över 90%
av alla tidningar.

Tidningar lämnar du i behållaren
för tidningar på återvinningsstationen eller i ditt miljöhus.

Metallförpackningar

Matavfall

Konservburkar, kapsyler, metalltuber,
lock, aluminiumfolie

Matrester, kött, ost, pasta, ris, grönsaker,
rotfrukter, frukt, bröd, kakor, fisk och
skaldjur, äggskal, tepåsar, kaffefilter, lite
hushållspapper, servetter

Chipspåsar, bag-in-box-påsar — plastförpackningar
Grillgaller, stekpannor, kastruller, bestick,
skruv, spik — grovavfall, metall

Kattsand, blommor, jord, aska, snus,
cigaretter, tuggummi

Lämna metallförpackningar
Metallförpackningar lämnar du i
behållaren för metallförpackningar
på återvinningsstationen eller i ditt
miljöhus.
OBS! Värmeljushållare räknas inte längre
som förpackning och måste transporteras
till den bemannade återvinningscentralen
för att återvinnas.

FAKTA
Metallförpackningar du sorterar ut
blir råvara för nya metallprodukter.
Aluminium går att återvinna hur
många gånger som helst och återvunnen aluminium har samma kvalitet
som nytillverkad. Vid återvinning av
aluminium sparas 95 % av energin
jämfört med vad det går åt att framställa ny. Återvinning av stål sparar
75 % energi jämfört med att göra
nytt stål.

I Malmö och Burlöv sorterar vi ut
matavfallet och kastar matavfallspåsen i det bruna kärlet. Matavfall är
allt som blir över och inte kan sparas
när du lagat eller ätit mat. Matavfallet omvandlas sen till biogas som
drivmedel för olika fordon och biogödsel för våra åkrar.
Lägg aldrig plast i matavfallet. Inte
ens så kallade nedbrytbara plastpåsar. Packa aldrig matavfall i plastpåsar, eftersom plast gör det svårt att
återvinna matavfallet.

Restavfall

Grovavfall

Kattsand, blöjor, kuvert, tamponger,
bindor, diskborstar, tandborstar,
porslin, tops, fimpar och snus, CDskivor, dammsugarpåsar

Cyklar, möbler, madrasser, mattor

Farligt avfall, elavfall, förpackningar,
tidningar, stora sopor, t ex trasiga
möbler, trädgårdsavfall, matavfall

Hela och användbara saker - loppis
Större mängder byggavfall - kontakta Sysav
Allt som har elsladd eller batteri - elavfall
Bildäck - däckförsäljaren
Vitvaror - återvinningscentraler eller hämtas
av VA SYD

Restavfall är det vi slänger i
vanliga soppåsen, det som blir
över när du har källsorterat.
Tänk på att förpacka aska, damm,
kattsand och spån noga, så att
det inte sprids vid tömningen.
Dina sopor går till förbränning
på Sysav i Malmö. Där blir de till
el och fjärrvärme till Malmö- och
Burlövsbornas bostäder.

Lämna grovavfall
Grovavfall är avfall som är tungt
och stort och som inte får plats i
de vanliga avfallskärlen. Det kan till
exempel vara en stol, en matta, en
soffa eller en hylla. Lämna gärna
användbara saker till loppis eller
till välgörenhetsorganisationer så
kommer de till nytta igen. Annars
lämnar du grovavfall på den bemannade återvinningscentralen.
Här kan du även lämna mindre
mängder bygg- och rivningsavfall.
Bor du i villafastighet kan VA
SYD mot en avgift hämta vitvaror
och skrymmande grovavfall
som till exempel en soffa. Även
flerfamiljsfastighetsägare kan mot
en avgift få vitvaror och grovavfall
hämtade. Ska du rensa garaget,
renovera eller flytta kan du hyra en
container av VA SYD.

Farligt avfall

Elavfall

Sprayburkar, färg- och lackrester, nagellack, lösningsmedel, batterier, lysrör, glödoch lågenergilampor, halogenlampor

Allt som har elsladd eller batteri

Överbliven och utgången medicin —
apoteket

Lysrör, glöd- och lågenergilampor,
halogenlampor — farligt avfall
Fast installerad utrustning för uppvärmning, kylning eller ventilation av
byggnader — kontakta Sysav

Lämna farligt avfall
Kasta aldrig farligt avfall i restavfallet
(den vanliga soppåsen) och spola
aldrig ner det i avloppet. Du ska
alltid lämna farligt avfall på de
bemannade återvinningscentralerna
eller till Farligt Avfall-bilen. Stopptider och platser för Farligt Avfallbilen hittar du på sysav.se.
Smålampor kan du även lämna
till Samlaren.

FAKTA
Farligt avfall kan vara giftigt, cancerframkallande, frätande eller brandfarligt. Oftast räcker små mängder
för att ställa till med stor skada. Kvicksilver är så giftigt att det räcker med
en tesked för att förgifta en mellanstor
sjö. Nya högteknologiska behandlingsmetoder utvecklas ständigt för
att öka återvinningen av farligt avfall.

Lämna elavfall
Elavfall är allt som drivs med sladd
eller batteri. Det är allt ifrån batteridrivna leksaker till kylar och frysar.
Som elavfall räknas även TV-apparater,
mobiltelefoner, datorer och batterier.
Du kan lämna ditt elavfall på den
bemannade återvinningscentralen.
Bor du i lägenhet kanske din fastighetsägare erbjuder elburar där du
kan lämna ditt elavfall. Bor du i villafastighet kan VA SYD mot en avgift
hämta skrymmande elavfall som
kylskåp, TV-apparater och tvättmaskiner. Småelektronik och batterier
kan du lämna till Samlaren.

FAKTA
Elavfall kan innehålla flera farliga
ämnen, till exempel bly, kvicksilver,
kadmium och bromerade flamskyddsmedel. Olika sorters elavfall återvinns
på olika sätt.

Loppisprylar

Textil

Hela saker

Kläder, accessoarer, skor, lakan, dukar,
gardiner, handdukar — torrt och rent

Uttjänta saker som faktiskt är avfall
– grovavfall eller restavfall (vanliga
soppåsen)

Blöta eller smutsiga kläder och textilier

Lämna loppisprylar
Saker du inte vill ha kvar, kan du lämna
på den bemannade återvinningscentralens ”loppishörna”. Det du själv
inte behöver, kan vara rena fyndet för
någon annan.

Lämna textiler
Du kan lämna både hela och trasiga
textilier i återvinningscontainrarna.
De som samlar in textilier gör själva
en sortering sedan.

Det finns även flera olika välgörenhetsorganisationer, second hand-affärer
och loppmarknader som gärna tar
emot gamla saker.

Mobil återvinningscontainer
Flerfamiljsfastigheter kan hyra
en mobil återvinningscontainer
under några timmar, där de
boende kan lämna möbler,
elavfall och andra grovsopor.
Kontakta Kundservice.

Återvinningscontainrarna för textil
finns ofta på återvinningsstationerna,
men hanteras av andra aktörer.

FAKTA
Vi svenskar slänger cirka 8 kilo textilier per person och år. Istället för
att slänga i soporna, är det bra om vi
återvinner och återanvänder textil.
Det finns flera olika organisationer
som samlar in textilier. Du kan också
lämna eller sälja dem på second hand.
Insamling och återanvändning av
textil har stor betydelse för att minska
miljöbelastningen.

Trädgårdsavfall

Samlaren

Löv, ris, fallfrukt, gräs, kvistar, grenar,
häckklipp

Batterier, glöd- och lågenergilampor,
halogenlampor, småelektronik

Jord, sten, sand och tegel – grovavfall
Spån från djurburar - restavfall (vanliga
soppåsen)

Inkasthålen har en diameter på 110 mm
som begränsar storleken på föremålet
du lämnar

Lämna trädgårdsavfall

Säkerhetsskåpet Samlaren är
specialgjort för insamling av smålampor, småelektronik och batterier.
Samlaren finns i ett 20-tal matbutiker
i Malmö och Burlöv.

Du kan lämna ditt trädgårdsavfall
på den bemannade återvinningscentralen. Här lämnar du stubbar,
avverkade träd, upprivna häckar och
liknande. Allt avfall som uppkommer
när du sköter din trädgård räknas
som trädgårdsavfall. Det finns även
möjligheten att ha ett eget trädgårdsavfallskärl utanför villafastigheten.
I kärlet lägger du löv, gräs, fallfrukt,
häckklipp, kvistar och grenar.

FAKTA
Insamlat trädgårdsavfall komposteras
sedan på Sysav. Efter tre år har det
omvandlats till fin kompostjord.
Kompostjorden blandas med torv
till färdig planteringsjord som kan
köpas i säckar på Sysavs återvinningscentraler.

Mediciner
Spola inte ner mediciner i avloppet
eller kasta dem i restavfallet.
I stället lämnar du överblivna
mediciner tillbaka till apoteket.
Tomma tablettkartor sorterar du
som plastförpackningar.

Återvinningscentraler
Grovavfall, elavfall, vitvaror
och farligt avfall

På de bemannade återvinningscentralerna lämnar du till exempel gamla
möbler, loppisprylar, brädor, stora
kartonger, trädgårdsavfall, farligt
avfall och elavfall. Du lägger själv rätt
sak på rätt plats. Personalen hjälper
gärna till så att ditt avfall blir rätt sorterat och kan återvinnas så långt det
är möjligt.
Det finns två återvinningscentraler för
Malmö- och Burlövsborna:
Norra hamnens återvinningscentral
Bjurögatan 20, Malmö
Bunkeflo återvinningscentral
Gottorpsvägen 52, Malmö
Läs mer på sysav.se

Återvinningsstationer
Förpackningar och tidningar kan du
lämna i behållarna på återvinningsstationerna.
Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för återvinningsstationerna som finns på flera olika
ställen i Malmö och Burlöv. För att
hitta närmaste återvinningsstation
kan du gå in på FTIs hemsida: ftiab.se

Om alla lämnar in sina kapsyler till
återvinning, räcker stålet till 2 200
nya personbilar – varje år.

Var tredje pappersförpackning är
tillverkad av återvunna pappersförpackningar. Energiförbrukningen
är 70 procent lägre när återvunnen
fiber används istället för ny skogsråvara. Och ett ton återvunnet
papper reducerar koldioxidutsläppen med 1,7 ton. Det ger ekonomiska
och miljömässiga vinster.

Plastförpackningar har som råvara
ett stort ekonomiskt värde. Därför
bör plastmolekylerna återvinnas
så länge det går, vissa klarar 6-7
gånger innan de är för slitna och
måste brännas.

Om vi lämnar alla våra metallförpackningar av aluminium till
återvinning, blir den energin som
sparas så stor att den kan värma
upp 8 500 småhus per år.
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VA SYD levererar friskt dricksvatten, hanterar dagvatten, renar
avloppsvatten och tar hand om hushållsavfall på ett ansvarsfullt sätt.
Vi uppmuntrar dig till att dricka kranvatten, tänka på vad du spolar
ner i avloppet och sortera dina sopor. Tillsammans bidrar
vi aktivt till en hållbar samhällsutveckling. För miljön, nära dig.

Kundservice 040- 635 10 00
kund@vasyd.se
vasyd.se

