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Sjöbo är bäst i test! På källsortering!
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Rätt avfal

I Sverige slänger ett villahushåll i genomsnitt 4,4 kg restavfall per vecka och av det är 1,2 kg
förpackningar och tidningar som hade kunnat sorteras. Medan det i Sjöbo bara slängs 1,8 kg
restavfall och mindre än ett halvt kilo är felsorterat. Heja Sjöbo! Bäst i test!

Matavfall

Restavfall

Matrester som inte går att äta,
till exempel:

Det som blir över, till exempel:
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Kaffesump
Äggskal
Skal och blast
Kött och fiskben
Hushållspapper

Matavfall blir efter rötning
biobränsle och biogödsel.

Metallförpackningar
Till exempel:
•
•
•
•

Konservburkar
Aluminiumfolie
Kaffekapslar
Metalltuber

Stål och aluminium kan
återvinnas hur många
gånger som helst.

Trasigt dricksglas
Plåster och tops
Pennor och kuvert
Blöjor
Trasiga skor
Fimpar, snus och tobak

Restavfallet energiåtervinns genom förbränning
och blir el och värme till hushåll och industrier.

Tidningar och papper
Trycksaker och papper, till exempel:
•
•
•
•
•

Skrivarpapper
Magasin och dagstidningar
Kataloger
Reklamblad
Affischer

Återvunnet papper blir ny pappersmassa som
används till tidningar eller toalettpapper.

Pappersförpackningar

Plastförpackningar

Förpackningar av papper och
wellpapp, till exempel:

Förpackningar av plast, till exempel:

•
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•
•
•
•
•

Pappersförpackningar kan återvinnas
mellan fem till sju gånger och blir då
nya förpackningar.

Plastförpackningar kan återvinnas
och blir bland annat blomkrukor,
plastmöbler, plastpåsar och sopsäckar.

Ofärgade
glasförpackningar

• Färgade flaskor och
burkar av glas

• Ofärgade flaskor och
burkar av glas

Återvunnet glas blir till nya flaskor
och byggisolering.

Glas kan återvinnas hur många
gånger som helst.

• Glödlampor
• Lågenergilampor
• Led-dioder
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Flaskor och burkar av plast
Bubbelplast
Korkar och kapsyler av plast
Snusdosor
Frigolit
Plastpåsar och plastfolie

Färgade
glasförpackningar

Glödlampor
Vill du veta mer?
/fyrfack
Gå in på www.sjobo.se
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Pastakartonger
Mjölk- och juicepaket
Presentpapper
Wellpapp
Papperskassar och påsar
Toalettrullar
Vadderade kuvert

Batterier
• Hushållsbatterier
• Laddningsbara
batterier
• Småbatterier

Batteriboxen tas in mellan
tömningarna
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