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I den här handboken har vi valt att jäm-
föra avfallshanteringen med trafikvett. 
Det har sina poänger. I båda fallen finns 
det regler att följa och i båda fallen är det 
viktigt att reglerna följs.

Om alla som kör bil fick för sig att köra 
mot rött, skulle antalet trafikolyckor öka 
drastiskt. Det verkar onödigt.

Om alla som slänger sopor struntade i 
att sortera, skulle vår gemensamma miljö 
drabbas av dagliga katastrofer. Det verkar 
onödigt det också. Därför är det skönt att 
det inte är så. De flesta av oss är numera 
vana vid att det avfall vi samlar på oss 
måste sorteras.

Vi som arbetar med att ta hand om ditt 
avfall har till uppgift att göra det med 
största möjliga miljöhänsyn. Sortering är 
grundpelaren i en avfallshantering som 
syftar till att belasta miljön så lite som 
möjligt.

Om du redan är vanesorterare, kan du 
läsa vidare för att bli uppdaterad. Det har 
hänt en del sedan glas- och tidningsin-
samlingen påbörjades för många, många 
år sedan.

Om du hör till dem som inte riktigt har 
kommit igång med sopsortering, får du 
här lite kunskap på vägen. Det är aldrig 
för sent att börja bry sig om hur miljön 
mår. Vi önskar dig en trevligt och allmän-
bildande läsning.

Var tredje pappersförpackning i din 
livsmedelsbutik är tillverkad av återvunna 
förpackningar

VISSTE DU ATT

Återvinning av glas sparar 20 procent 
energi jämfört med glas tillverkad från 
ny råvara.

VISSTE DU ATT
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VILKEN FÄRG ÄR DET PÅ DINA SOPOR?

Har sopor särskilda färger? 
Det kan verka som en knepig fråga, 
för sopor kan väl ha vilken färg som 
helst. Svaret är enkelt: de är gröna, 
gula eller röda.

Trafikljus är välkända och alla vet vad 
de olika färgerna signalerar. Var soporna 
hör hemma ska vara lika tydligt som vad 
trafikljusen betyder.

Vid grönt ljus är det bara att köra. Lyser 
det gult, får man tänka efter lite. Vid rött 
ljus måste man stanna till. Precis som 
trafiken bygger avfallshanteringen på att 
reglerna följs. En väl fungerande avfalls-
hantering är ett lagarbete.

I den här boken förklarar vi närmare vad 
vi menar med gröna, gula och röda sopor. 
Du får information om vad som är viktigt 
– och varför det är viktigt. Vi har också 
sammanställt en lista i alfabetisk ordning. 
Där får du snabbt och enkelt svar på vad 
du ska göra med allt från apelsinskal 
till ölburkar. Du kan dessutom läsa om 
ansvarsfördelningen i sophanterings-
systemet. Det sistnämnda ska vi ta itu 
med direkt.
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VEM ANSVARAR FÖR VAD?
Alla har sin del av ansvaret, eller som 
vi sa tidigare, avfallshantering är ett 
lagarbete, och det börjar hemma hos dig. 
Du ansvarar för att dina sopor hamnar 
på rätt ställe. Varje fastighet, oavsett om 
det rör sig om en villa, ett flerfamiljshus, 
ett fritidshus eller en lokal, ska ha en 
fungerande sophämtning.

KOMMUNEN
Kommunen är enligt lag skyldig att ta 
hand om hushållens avfall. Det omfat-
tar allt avfall utom det som faller under 
producentansvarslagen.

PRODUCENTERNA
För produkter som förpackningar, tid-
ningar, elektronik, batterier, däck och bilar 
gäller en särskild producentansvarslag. 
Det innebär att de som tillverkar dessa 
produkter också har ansvar för att de tas 
om hand på ett så miljövänligt sätt som 
möjligt när de är uttjänta.

HUSHÅLLEN
Själv har du ansvaret för att ditt avfall 
hamnar där det ska, det vill säga i sop-
kärlet, på återvinningsstationen eller på 
återvinningscentralen. När vi alla tar vår 
del av ansvaret, ökar chanserna för att 
vi ska kunna lämna över en välmående 
miljö till generationerna som kommer 
efter oss.

VISSTE DU ATT

Ca 7.000 värmeljusbehållare kan bli en ny 
cykel? Glöm inte att lägga värmeljusbehåll-
arna i containern för metallskrot på åter
vinningscentralen.
Återvinning av aluminium sparar 95 procent av 

den energi som annars behövs för att göra ny 
aluminium. Om vi lämnar alla våra metallför-
packningar 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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De enklaste soporna gör du dig av 
med på hemmaplan. De är som grönt 
ljus i trafiken: det är bara att köra.

Det gröna avfallet bränns och blir till 
energi. Under strängt kontrollerade 
former omvandlas avfallet till hetvatten 
och el som sedan levereras ut till fastig-
heter exempelvis som fjärrvärme. 
Ditt gröna avfall är på så vis med 
och sparar olja.

Till brännbart avfall räknas det som 
brinner bra och har högt energiinnehåll. 
Sådant som inte brinner ska hamna nå-
gon annanstans i avfallshanteringen.

EN DEL SOPOR ÄR RENA ENERGIN

Uttjänta köksredskap av plast, tand-
borstar, diskborstar, toaborstar, tyg-
trasor, gamla gymnastikskor, matrester, 
dammsugarpåsar och andra städsopor är 
exempel på avfall som brinner bra. 
Av allt detta blir det energi.

Tänk på att konservburkar, aluminium-
folie, saker med inbyggda batterier och 
glödlampor är exempel på sådant som 
aldrig ska läggas i det brännbara avfallet. 
De brinner inte och de skadar både för-
bränningsprocessen och miljön. Sortera 
dem och lägg dem där de hör hemma 
istället.

av stekfett, frityrolja och liknande?

Häll inte ut den i avloppet! Oljan fastnar 
i ledningarna och kan därmed föror-
saka stopp. Häll över den i t ex en tom 
mjölkkartong eller PET-flaska, förslut 
väl och släng den tillsammans med dina 
övriga hushållssopor. Då går fettet till 
förbränning och blir till värme istället för 
att fastna i avloppsledningarna. Att just 

denna förpackning inte kan återvinnas 
innebär en mindre miljöförlust än igen-
satta avloppsrör.

Skölj inte ur fettet som är kvar i stekpan-
nan! Torka först av pannan med hus-
hållspapper som du slänger bland dina 
vanliga sopor.

VAR GÖR JAG
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VI BEHÖVER HJÄLPAS ÅT
Ditt hushållsavfall hämtas vid fastighe-
ten. För att detta ska fungera behöver vi 
hjälp med några saker:

• Knyt ihop soppåsen ordentligt innan 
 du lägger den i kärlet.

•	 Fyll inte kärlet för mycket. Locket 
måste gå att stänga.

•	 Tänk på att kärlet bara ska innehålla 
brännbart avfall.

Om du bor i eget hus, ber vi dig dessutom 
om följande:

•	 Ställ kärlet på hämtstället senast      
kl 06.00 tömningsdagen.

•	 Vänd kärlet så att locket kan öppnas 
utåt vägen. Det underlättar för vår 
personal.

•	 På vintern ber vi dig skotta och sanda 
fram till kärlet.

•	 Kärlet får inte vara placerat på sockel 
eller upphöjning

•	 (a) Uppställningsplats för kärlet bör 
ha en minsta höjd på 2,1 m samt 
fritt 0,75 cm på vardera sida kärlet. 
 
(b) Transportvägens bredd ska ha 
en bredd om minst 3 m samt 1 m fri 
från grenar, buskar och andra hinder 
utanför körbanan och fri från grenar 
och buskar till en höjd av 4,6 m. 

För ytterligare upplysningar ang 
krav på transportväg, vändplan mm 
kontakta kommunens Medborgar-
kontor tfn 0477 441 00, e-posta 
kommunen@tingsryd.se eller se 
kommunens hemsida tingsryd.se 
under boende&miljö.

Vi i Sverige återvinner mellan 
750-800 000 ton förpackningar varje år. 
Det är mer än svenska folkets samlade 
kroppsvikt och gör oss till ett av de 
bästa återvinningsländerna i världen. 

VISSTE DU ATT
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ANDRA SOPOR FÖDS PÅ NYTT

Vissa sopor kräver lite eftertanke. 
De påminner om gult ljus: sakta in 
och tänk efter.

ÅTERVINNINGSSTATIONEN
Det finns avfall som hör hemma på 
närmaste återvinningsstation. Det som 
hamnar där kommer till användning igen. 
På återvinningsstationen  kan du sortera 
och lämna tidningar samt förpackningar 
av glas, kartong, metall och plast (både 
hård och mjuk). De återvinns och blir 
nya produkter igen och igen. På vissa 
återvinningsstationer kan du också lämna 
bärbara batterier.

Återvinningsstationen är Förpacknings- 
och tidningsinsamlingens (FTIAB) ansvar. 
FTIAB är en sammanslutning för dem som 
producerar förpackningar. Förpackningar 
ingår i det så kallade producentansvaret.

Vill du veta mer om detta och vad som 
händer med dina återvunna förpackning-
ar och tidningar kan du gå in på Förpack-
nings- och tidningsinsamlingens hemsida: 
ftiab.se eller Sopor.nu.

OM DET ÄR FULLT 
i containrarna/ behållarna eller om det är 
ostädat på återvinningsstationen ska du 
ringa 0200-88 03 11.
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TIDNINGAR
I tidningscontainern på återvinningsstationen lägger du 
dags- och veckotidningar, broschyrer och kataloger. Här 
kan du även slänga böcker med mjuka pärmar. De blir till 
utmärkt nytt papper. OBS! Inga kuvert, de ska läggas bland 
de brännbara hushållssoporna.

FÖRPACKNINGAR AV GLAS
Det finns två olika kärl för glasförpackningar på återvin-
ningsstationen. Det ena är för ofärgat glas och det andra 
för färgat. Det insamlade glaset blir glas även i ”nästa liv”. 
Observera att du enbart ska slänga glasflaskor och glasbur-
kar här, inte dricksglas.

FÖRPACKNINGAR AV METALL
Aluminiumfolie, kapsyler och konservburkar får inte slängas 
i det brännbara avfallet. De hör hemma i containern för 
metallförpackningar. Det blir en bra råvara för nya metall-
produkter om och om igen.

FÖRPACKNINGAR AV KARTONG OCH WELLPAPP
Förpackningar av kartong och wellpapp har en egen con-
tainer. Mjölkpaket, juicepaket, toarullar och andra pappers-
förpackningar blir till nytt papper. Av detta avfall görs också 
ytskikt till gipsskivor.

FÖRPACKNINGAR AV PLAST
Förpackningar av plast ( även frigolitförpackningar ) mals 
till granulat (små korn eller gryn) och går tillbaka till 
plastfabriken för att bli något annat eller kanske samma 
sak en gång till. Tänk på att 
t ex tandborsten eller stekspaden inte är en förpackning. 
De ska läggas bland de brännbara hushållssoporna.

TÄNK PÅ ATT DET ENBART ÄR FÖRPACKNINGAR 
SOM SKA LÄGGAS PÅ ÅTERVINNINGSSTATIONEN!
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ÅTERVINNING

ÅTERVINNINGSCENTRALEN
Det finns annat avfall som också går att 
sortera och som kan återvinnas på ett 
eller annat sätt men som inte hör hemma 
bland förpackningarna på återvinnings-
stationen. Det ska köras till som man 
säger ”tippen”, fast egentligen heter det 
återvinningscentralen. De är bemannade. 
I kommunen finns de i Tingsryd, Ryd, 
Väckelsång och Rävemåla.

Om du vill kan du få hjälp av vår perso-
nal. Du kan också sortera själv i lugn och 
ro med hjälp av skyltningen.
Använd genomskinliga sopsäckar för det 
brännbara grovavfallet så att vi kan se 
om avfallet är rätt sorterat.

ÖPPETTIDER
kontakta kommunens Medborgarkontor 
tfn 0477 441 00, e-posta kommunen@
tingsryd.se eller se kommunens hemsida 
tingsryd.se under boende&miljö.

när en kall lampa går sönder
Samla upp lampresterna till exempel med 
en bit styvt papper eller kartong och lägg 
dem i en glasburk med lock. Torka där-
efter golvet med en (liten) fuktig trasa. 
Lägg sedan även trasan i glasburken, 
förslut burken och märk den, till exempel 
med texten ”kan innehålla kvicksilver 
från en lågenergilampa”. Lämna burken 
till returhantering som är avsedd för 
miljöfarligt avfall.
Använd inte dammsugare. Det finns en 
risk för att dammsugaren ytterligare 
finfördelar och förångar kvicksilverdrop-
parna och sprider dem i luften. Det ökar 
risken för inandning.

när en varm lampa går sönder
Stäng dörrar till rummet där en varm 
lampa gått sönder. Ventilera rummet 

(öppna fönster) och lämna rummet i 
20-30 minuter. Samla senare upp lam-
presterna till exempel med en bit styvt 
papper eller kartong och torka golvet 
och andra ytor i närheten av den trasiga 
lampan med en (liten) fuktig trasa. Lägg 
lampresterna i en glasburk med lock. 
Lägg även trasan i  glasburken, förslut 
burken och märk den, till exempel med 
texten ”kan innehålla kvicksilver från 
en lågenergilampa”. Lämna burken som 
farligt avfall på återvinningscentralen.
Använd inte dammsugare. Det finns en 
risk för att dammsugaren ytterligare 
finfördelar och förångar kvicksilverdrop-
parna och sprider dem i luften. Det ökar 
risken för inandning.

om en lågenergilampa går sönder? Den innehåller ju kvicksilver!

VAD GÖR JAG
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TRÄDGÅRDSAVFALL
Du kan lämna ditt trädgårdsavfall på vår bemannade 
återvinningscentral i Elsemåla (OBS! öppettiderna, be-
mannad) eller på någon av trädgårdskomposterna i Ryd 
eller Väckelsång (obemannade). 
Det finns även trädgårdskomposter i Urshult, Linneryd, 
Konga och Rävemåla som drivs av sockenråden på respek-
tive ort.

METALLSKROT
Som metallskrot räknas all metall som inte är metallför-
packningar eller elektronikskrot. Metallskrotet säljs och går 
tillbaka till metallindustrin.

EJ BRÄNNBART RESTAVFALL
En del avfall är inte brännbart, t ex porslin, glas, betong, te-
gel och isoleringsmaterial. En del av detta material används 
som konstruktionsmaterial resten går till deponi (läggs ”på 
tippen”), därför finns det två containrar på återvinnings-
centralen för ej brännbart restavfall: en container för ”hårt” 
dvs. tegel, betong, keramik, sanitetsporslin, glas osv. samt 
en för ”mjukt” som exempelvis isoleringsmaterial, resår-
bottnar och stoppade möbler med resår.

TRÄAVFALL
Träavfall flisas och skickas vidare. Rent omålat trä 
skickas till förbränning till något värmeverk. Tänk på att 
tryckimpregnerat, telefonstolpar och liknande betraktas 
som farlig avfall och ska läggas i separat containrer för 
tryckimpregnerat. OBS! Målat och omålat trä sorteras var 
för sig i separata containrar.

BRÄNNBART GROVAVFALL
Till det brännbara grovavfallet hör mattor, kläder, 
trädgårdsmöbler av plast, plastleksaker osv. Detta skickas 
iväg till förbränning och blir till energi.
Frigolit och stora kartonger är förpackningar 
och ska inte läggas här utan i plast- respektive 
pappersförpackningsbehållare på återvinningsstationen.
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SOPOR SOM MÅSTE TAS OM HAND 

Återvinningscentralen tar också hand 
om mer speciella sopor. Vi kallar dem 
röda: precis som vid rött ljus måste 
du stanna upp. Naturen behöver din 
hjälp för att klara av detta farliga 
avfall.

Kom med ditt röda avfall till återvinnings-
centralen, där vi ser till att ta hand om 
det på bästa möjliga sätt. Om det farliga 
avfallet hamnar fel, skadar det miljön 
både på kort och på lång sikt. Kommande 
generationer ska inte behöva lida för att 
vi som lever nu rycker på axlarna.

Om det farliga avfallet hamnar rätt, det 
vill säga på återvinningscentralen, kan 
det komma till ny användning. Egentligen 
borde alla komma överens om att det är 
det bästa. 

Använd i första hand miljövänliga 
produkter. Det finns nu bra alternativ till 
många klassiskt farliga produkter. Att 
köpa miljömärkta produkter är ett sätt 
att ge både sig själv och miljön mindre 
arbete.

På de kommande sidorna har vi samlat 
information om vilka sopor som är röda. 
Om du ändå är osäker på var någon av 
dina sopor hör hemma, är det bättre du 
tar med den till återvinningscentralen än 
att chansa. 

Lågenergilampor innehåller små mängder 
kvicksilver. Om varje hushåll i Sverige 
slänger en glödlampa om året i sin 
soppåse skulle 25 kg kvicksilver spridas 
till miljön. Det räcker med en tesked, 
ca 40 g, kvicksilver för att förgifta en 
medelstor sjö.

Det kan ta upp till 5 år för naturen att 
bryta ned en fimp och 200–500 år för na-
turen att bryta ned en ölburk i aluminium. 

VISSTE DU ATT VISSTE DU ATT
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Kvicksilvertermometrar, läkemedel och 
kanyler ställer till med stor skada om de 
slängs i soppåsen.

DETTA ÄR FARLIGT AVFALL 
DÄRFÖR ATT
Kvicksilver är den farligaste av alla tung-
metaller. 
Läkemedel är kemiska produkter som 
naturen inte själv kan ta hand om.
Använda kanyler kan sprida smitta.

HÄR HÖR DET HEMMA
Kvicksilvertermometrar lämnas på åter-
vinningscentralen. De skickas vidare för 
långtidsdeponering.

Dina gamla läkemedel liksom använda 
kanyler lämnar du in på närmaste apotek. 
Kanylerna ska först läggas i en speciell 
behållare som du kan hämta gratis på 
apoteket. Medicinerna och kanylerna för-
bereds för att förbrännas och blir därefter 
till energi.

KVICKSILVERTERMOMETRAR, LÄKEMEDEL OCH KANYLER

Bärbara batterier kan lämnas i holken på 
återvinningsstationen, på återvinning-
scentralen eller i Samlaren som finns i 
vissa butiker. Se sista sidan i broschyren. 

DETTA ÄR FARLIGT AVFALL 
DÄRFÖR ATT
Det innehåller tungmetaller som kvicksil-
ver, bly eller kadmium. Dessa skadar män-
niskors centrala nervsystem, skelett och 
njurar. Bilbatterier innehåller mycket bly. 

HÄR HÖR DET HEMMA
Bärbara batterier kan lämnas i holken 
på återvinningsstationen, Samlaren eller 
återvinningscentralen. Bilbatterier tar 
du med dig till återvinningscentralen. 

Inbyggda batterier kan vara svåra att få 
ut. Därför kan du lämna hela produkten 
som elektronikskrot på återvinningscen-
tralen. Batterierna skickas därifrån vidare 
för återvinning eller till deponering på ett 
miljöriktigt sätt beroende på vilken typ av 
batteri det handlar om.

BATTERIER
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LÖSNINGSMEDEL, FÄRG, LACK OCH LIM
Var och en som själv utför hantverksarbeten i hemmet 
skaffar sig ett förråd av produkter som innehåller giftiga 
ämnen. När de ska slängas, utgör de farligt avfall.

DETTA ÄR FARLIGT AVFALL DÄRFÖR ATT
Lacknafta, bensin, thinner och andra beståndsdelar är 
cancerframkallande och mycket giftiga.

HÄR HÖR DET HEMMA
Färg- och sprayburkar, lim- och lackrester, lösningsmedel, 
bekämpningsmedel, konstnärsfärger (visa innehåller kad-
mium) samt kemikalier lämnas på Återvinningscentralen. 
Komponenterna skickas därifrån till godkänd behandlings-
anläggning och behandlas så att plåten och plasten går att 
återvinna. Innehållet används till energi.
Lösningsmedel kan återvinnas och användas som bränsle 
vid destruktion av annat farligt avfall.

Många av de produkter vi använder hemma innehåller 
farliga (ofta dödligt farliga) kemikalier. Ammoniak, lut, 
kaustiksoda och svavelsyra är några exempel. 
Silverputsmedel, polish, blekmedel och vanligt maskindisk-
medel hör också hit, liksom fotokemikalier.

DETTA ÄR FARLIGT AVFALL DÄRFÖR ATT
Det är starkt frätande. Produkterna är därmed ett hot mot 
allt levande. Om de spolas ner i avloppet, förstör de ledning-
arna och vattenreningsprocessen. Fotokemikalierna ökar 
försurningen.

HÄR HÖR DET HEMMA
Rengöringsmedel och syror ska vara kvar i sina förpackningar 
och lämnas på återvinningscentralen. Helt tömda förpack-
ningar kan lämnas på återvinningsstationen. Ammoniak för-
bränns. Vissa fotokemikalier innehåller återvinningsbart silver. 
Övriga produkter skickas iväg till godkända anläggningar där 
de destrueras på ett så miljövänligt sätt som möjligt.

STARKA RENGÖRINGSMEDEL, FRÄTANDE ÄMNEN OCH FOTOKEMIKALIER
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ELEKTRONIK OCH ASBEST
Hushållsapparater och annan hemelektronik innehåller 
komponenter som kan vara farliga för miljön.

DETTA ÄR FARLIGT AVFALL DÄRFÖR ATT
Äldre apparater innehåller ofta det cancerframkallande 
ämnet asbest. Nyare apparater innehåller till exempel
tungmetaller och PCB, vilka också är cancerframkallade.

HÄR HÖR DET HEMMA
Video, TV och radio kan du ibland lämna i den butik där du 
köper en ny produkt av samma slag. Annars går det bra att 
lämna dem på återvinningscentralen som också tar emot 
hemelektronik och leksaker mm med inbyggda batterier. 
Elektroniken skickas till godkänd behandlingsanläggning 
där de demonteras, sorteras i olika fraktioner (typer av 
avfall) som därefter deponeras, förbränns eller återvinns.

OLJEPRODUKTER OCH BRÄNSLEN
Vissa oljeprodukter är en form av farligt avfall som är 
användbart, eftersom det går att göra eldningsolja av det.

DETTA ÄR FARLIGT AVFALL DÄRFÖR ATT
Det innehåller tungmetaller, sot, oförbrända rester av 
bränsle samt asbest. 
Det är cancerframkallande och vattenförorenande.

HÄR HÖR DET HEMMA:
Dunkar och burkar med spillolja tar du med till återvinnings-
centralen liksom trasor med olja. Lägg trasorna i en plast-
påse först. Bilens oljefilter tar vi också emot. Observera att 
oljeavfall inte får spolas ner, vilket gäller även vegetabilisk 
olja. Oljeresterna filtreras och återvinns medan filtren 
förbränns.

STARKA RENGÖRINGSMEDEL, FRÄTANDE ÄMNEN OCH FOTOKEMIKALIER
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LYSRÖR, LÅGENERGILAMPOR OCH GLÖDLAMPOR
Lågenergilampor och lysrör är bra alternativ till glödlampor. 
Samtliga är dock miljöfarliga och behöver tas omhand.

DETTA ÄR FARLIGT AVFALL DÄRFÖR ATT
Det innehåller kvicksilver och andra beståndsdelar som är 
skadliga för skelett och njurar. Glödlampor har bly i sockeln.

HÄR HÖR DET HEMMA
Lämna dem på återvinningscentralen. Glödlampor och 
lågenergilampor kan du även lämna i Samlaren som finns 
i vissa butiker. Se sista sidan i broschyren. Härifrån skickas 
de till godkänd behandlingsanläggning. Kvicksilver och bly 
separeras för deponering och eventuell framtida återvin-
ning. Glaset återvinns.

KYLSKÅP OCH FRYSAR
Äldre kylskåp och frysar innehåller freoner. 
Detta gäller även för värmepumpar och 
klimatanläggningar.

DETTA ÄR FARLIGT AVFALL DÄRFÖR ATT
Freon skadar ozonlagret, som skyddar mot skadlig 
ultraviolett strålning.

HÄR HÖR DET HEMMA
Återvinningscentralerna tar emot dina uttjänta kylskåp, 
frysskåp- och boxar. De måste vara tömda på matvaror och 
hyllor, plastbackar etc.
Härifrån skickas de till godkänd behandlingsanläggning. 
Skåpen plockas isär och töms på freon. Därefter återan-
vänds metall- och plastdelarna.
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BEKÄMPNINGSMEDEL OCH GIFTER
De produkter du använder för att bli av med ogräs och 
ohyra innehåller gifter och räknas som bekämpningsmedel. 
De får inte hamna bland hushållssoporna.

DETTA ÄR FARLIGT AVFALL DÄRFÖR ATT
Gifterna i dessa produkter kan påverka vår arvsmassa, 
skada hus och inre organ eller vara cancerframkallande.

HÄR HÖR DET HEMMA
Forsla giftiga produkter till återvinningscentralen i förpack-
ningar som inte läcker. Om det inte syns på förpackningen 
vad den innehåller, textar du dit det tydligt, helst på en ny 
etikett. Blanda aldrig olika produkter i samma förpackning 
då de kan reagera med varandra och i värsta fall explodera.

Produkterna skickas till godkänd behandlingsanläggning.

Med tryckimpregnerat trä avses trä som innehåller eller är 
förorenade med farliga ämnen. Exempel på detta är kreo-
sotbehandlat trä (slipers) och trä som är impregnerat med 
CCA (krom, koppar och arsenik).

DETTA ÄR FARLIGT AVFALL DÄRFÖR ATT
Det är behandlat med olika kemikalier för att förhindra 
rötning. Dessa kemikalier frigörs vid förbränning och stäl-
ler stora krav på förbränningsanläggningen. De kan vara 
cancerframkallande och påverka vårt nervsystem samt även 
ställa till med problem i vår natur.

HÄR HÖR DET HEMMA
Lämna det till återvinningscentralen. Det kommer senare 
att energiutvinnas vid godkänd förbränningsanläggning.

Det är mycket viktigt att det röda avfallet tas om hand på rätt sätt. 
Det orsakar annars stora skador både på människor och på miljö. 
Ta därför varningssymboler på allvar och chansa inte om du är osäker. 
Kom till återvinningscentralen med avfall som du misstänker kan vara farligt.

TRYCKIMPREGNERAT TRÄ, SLIPERS, TELEFONSTOLPAR
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ALLT OCH ALLA ÄR DELAR 
I KRETSLOPPET
För att jorden och vi människor ska 
överleva behöver vi alla hjälpas åt. Vårt 
arbete är baserat på kretsloppstänkande 
och målet med avfallshanteringen är att 
så mycket som möjligt av avfallet ska 
komma till ny användning. Vi kan bara 
lyckas med det om vi hjälps åt. Det börjar 
hemma hos dig, med att du sorterar ditt 
avfall så noggrant som möjligt.

MINDRE SOPOR
Det finns mycket vi kan göra för att 
minska mängden sopor. Här är några tips: 
• Köp färre saker
• Lämna dina gamla hela saker till 
 second hand eller sälj på Internet 
 och köp själv därifrån
• Köp saker som håller länge
• Reparera saker som gått sönder
• Använd plastkassen flera gånger 
 eller ta med egen tygpåse till affären
• Drick kranvatten istället för vatten 
 på flaska eller burk
• Planera matinköpen väl så allt 
 hinner tillagas innan det blir gammalt
• Beräkna hur mycket färg som går åt 
 om du ska måla
• Använd laddningsbara batterier
• Kontakta avsändaren till reklam och 
 tidningar du inte har nytta av och be 
 dem sluta skicka.
• Ta ingen påse till frukten om du 
 bara köpen en eller två stycken.
• Berätta för andra vad du gör för 
 miljön - det kan sprida sig som ringar 
 på vattnet.

NÅGRA ORD PÅ VÄGEN

RENHÅLLNINGSAVDELNINGEN 
I TINGSRYD
Vi är 6 personer som arbetar med renhåll-
nings/avfallsfrågor i Tingsryds kommun. 
Till vår hjälp har vi två administratörer 
och medborgarkontoret som också fun-
gerar som kundtjänst.

Strax söder om Tingsryd samhälle (Else-
måla) finns kommunens avfallsanlägg-
ning och största återvinningscentral. Här 
arbetar 3 personer med att sortera och 
lasta avfallet för vidare transport till olika 
aktörer för ett så miljöriktigt omhänderta-
gande som möjligt. 

Under ett år kommer det in ungefär 3000 
ton avfall från sopkärlen i kommunen. 
Från våra 4 återvinningscentraler kommer 
det årligen in bland annat ca 200 ton 
skrot, 700 ton brännbart restavfall, 400 
ton trä och 100 ton deponirest, dvs avfall 
som inte går att återvinna utan läggs ”på 
tippen” samt 130 ton farligt avfall. 

I kommunen hämtas soporna var 14:e 
dag året runt. Det är två stycken sopbilar, 
en sidlastare som övervägande hämtar 
i tätorterna samt en baklastare som 
hämtar på landsbygden. Våra två chauf-
förer har ca 6.500 kärl att tömma vilket 
innebär att de i genomsnitt ska hinna 
med 325 kärl per dag. 

Renhållningsavdelningen är även ansva-
rig för tömning av enskilda avloppsan-
läggningar som exempelvis trekammar-
brunnar och septiktankar. Slamtömning 
sker normalt sett en gång per år och 
genomförs av en av kommunen anlitad 
entreprenör.
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NEDAN FÖLJER EN LISTA I ALFABETISK ORDNING ÖVER SOPOR OCH VAR DE HÖR HEMMA. 
LISTAN ÄR INTE UTTÖMMANDE UTAN INNEHÅLLER ETT ANTAL EXEMPEL.

ÅVC = ÅTERVINNINGSCENTRAL Skillnad mellan Återvinningscentral 
ÅVS = ÅTERVINNINGSSTATION  Återvinningsstation se sid 8 och 10.

  SOPFÄRG TYP AV AVFALL FRAKTION PLATS

    APELSINSKAL Bioavfall Sopkärlet/kompost
    AVFETTNINGSMEDEL Farligt avfall ÅVS
    BAKPLÅTSPAPPER Brännbart Sopkärlet
    BANANSKAL Bioavfall Sopkärlet/kompost
    BATTERIER (SMÅ) Farligt avfall ÅVS/batteriholk
     BILBATTERIER Farligt avfall ÅVC
     BILDELAR (METALL) Metallskrot ÅVC
     BILDELAR (PLAST) Brännbart  ÅVC
     BILDÄCK Producentansvar Försäljningsställe/verkstad
     BILRUTOR Ej brännbart ÅVC
     BLOMAVFALL Bioavfall Sopkärlet/kompost
     BLOMKRUKOR (PLAST) Brännbart Sopkärlet
     BLOMKRUKOR (LERA) Ej brännbart ÅVC
     BLÖJOR Brännbart Sopkärlet
     BRANDVARNARE Farligt avfall ÅVC
     BROSCHYRER Tidningar ÅVS
     BURKAR (GLAS) Glasförpackning ÅVS
     BURKAR (PLAST) Plastförpackning ÅVS
    BURKAR (METALL) Metallförpackning ÅVS
     BÖCKER Brännbart Sopkärlet
     CD-SKIVOR/FODRAL Brännbart Sopkärlet
     CHIPSPÅSAR (PAPPER) pappersförpackning ÅVS
     CHIPSPÅSAR (PLAST) Plastförpackning ÅVS
     CYKELDÄCK Brännbart ÅVC
     DAMMSUGARPÅSAR Brännbart Sopkärlet
     DATORER Elektronikavfall ÅVC
     DISKBORSTAR Brännbart Sopkärlet
     DISKMASKINER Elektronikavfall ÅVC
     DISKETTER Brännbart Sopkärlet
     DRICKSGLAS Ej brännbart ÅVC
     DVD-SKIVOR/FODRAL Brännbart Sopkärlet
     ELTANDBORSTE Elektronikavfall ÅVC
     ENGÅNGSTALLRIK (PAPPER) Pappersförpackning ÅVS
     ENGÅNGSTALLRIK (PLAST) Plastförpackning ÅVS
     ENSILAGEPLAST Producentansvar Svepretur: se svepretur.se
     FEBERTERMOMETER, KVICKSILVER Farligt avfall ÅVC
     FEBERTERMOMETER DIGITAL Elektronikavfall AVC
     FOLIE (ALUMINIUM) Metallförpackning ÅVS

FRÅN APELSINSKAL TILL ÖLBURKAR
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     FOLIE (PLAST) Plastförpackning ÅVS
     FOTOKEMIKALIER Farligt avfall ÅVC
     FRIGOLITFÖRPACKNING Plastförpackning ÅVC
     FRUKT Bioavfall Sopkärlet/kompost
     FÄRGBURK, EJ TOM Farligt avfall ÅVC
     FÄRGBURK, TOM Metallförpackning ÅVS
     FÖNSTERGLAS Ej brännbart ÅVC
     GALGAR (METALL) Metallskrot ÅVC
     GALGAR (TRÄ/PLAST) Brännbart Sopkärlet
     GLÖDLAMPOR Elektronikavfall ÅVC
     GODISPÅSE (PLAST) Plastförpackning ÅVS
     GODISPÅSE (PAPPER) Pappersförpackning ÅVS
     GRYTA Metallskrot ÅVC
     GRÄSKLIPPARE (tömd på olja/bensin) Metallskrot ÅVC
     HUSHÅLLSPAPPER Brännbart Sopkärlet
     HUSHÅLLSMASKINER  Elektronikavfall ÅVC
     IMPREGNERINGSMEDEL Farligt avfall ÅVC
     INSEKTSGIFT Farligt avfall ÅVC
     ISOLERINGSMATERIAL Ej brännbart ÅVC
     JUICEFÖRPACKNING Pappersförpackning ÅVS
     KAFFESUMP Bioavfall Sopkärlet/kompost
     KANYLER I BEHÅLLARE Farligt avfall Apoteket
     KAPSYLER (METALL) Metallförpackning ÅVS
     KASSETTBAND Brännbart Sopkärlet
     KATALOGER Tidningar ÅVS
     KAUSTIKSODA Farligt avfall ÅVC
     KAVIARTUB Metallförpackning ÅVS
     KERAMIK Ej brännbart ÅVC
     KLÄDER Brännbart Sopkärlet
     KNAPPCELLSBATTERIER Farligt avfall ÅVS/batteriholk
     KONSTNÄRSFÄRGER Farligt avfall ÅVC
     KORKAR Brännbart Sopkärlet
     KORKAR (PLAST) Plastförpackning ÅVS
     KUVERT Brännbart Sopkärlet
     KYL/FRYS Elektronikavfall ÅVC
     LACK/LACKNAFTA Farligt avfall ÅVC
     LAMPA Elektronikavfall ÅVC
     LEKSAKER (METALL) Metallskrot ÅVC
     LEKSAKER (små av plast) Brännbart Sopkärlet
     LEKSAKER (stora av plast) Brännbart ÅVC
     LIM Farligt avfall ÅVC
     LJUSSTUMPAR Brännbart Sopkärlet
    LYSRÖR Farligt avfall ÅVC
     LÖSNINGSMEDEL Farligt avfall ÅVC
     LÅGENERGILAMPOR Farligt avfall ÅVC
     LÄKEMEDEL Farligt avfall Apoteket
     LÄSKBURKAR (EJ PANT) Metallförpackning ÅVS
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     LÖSNINGSMEDEL Farligt avfall ÅVC
     MADRASSER Brännbart ÅVC
     MATRESTER Bioavfall Sopkärlet/kompost
     METALL (EJ FÖRPACKNING) Metallskrot ÅVC
     MJÖLKKARTONGER Pappersförpackning ÅVC
     MUGGAR (PORSLIN) Éj brännbart ÅVC
     NAGELLACK Farligt avfall ÅVC
     NAPPAR Brännbart sopkärlet
     NYLONSTRUMPOR Brännbart Sopkärlet
     OASIS Brännbart Sopkärlet
     OLJEFILTER Farligt avfall ÅVC
     OLJA Farligt avfall ÅVC
     PAPPCYLINDER, (toa, hushålls) Pappersförpackning ÅVS
     PAPPERSPÅSAR Pappersförpackning ÅVS
     PIZZAKARTONG Pappersförpackning ÅVS
     PLASTPULKOR Brännbart ÅVC
     PLEXIGLAS Brännbart ÅVC
     PLÅT Metallskrot ÅVC
     PORSLIN (koppar, tallrikar mm ) Ej brännbart ÅVC
     POTATISSKAL Bioavfall Sopkärlet/kompost
     PÄRM Brännbart ÅVC
     SERVETTER Brännbart Sopkärlet
     SKOR Brännbart Sopkärlet
     SLANGAR Brännbart ÅVC
     SMÖRASKAR (PAPPERSDELEN) Pappersförpackning ÅVS
     SMÖRASKAR (PLASTDELEN) Plastförpackning ÅVS
     SNUSDOSOR (PAPP) Pappersförpackning ÅVS
     SNUSDOSOR (PLAST) Plastförpackning ÅVS
     SPEGELGLAS Ej brännbart ÅVC
     SPISAR Elektronikavfall ÅVC
     SPRAYBURKAR (EJ TOMMA) Farligt avfall ÅVC
     SPRAYBURKAR (TOMMA) Metallförpackning ÅVS
     STEARINLJUS Brännbart Sopkärlet
     TEXTILIER Brännbart Sopkärlet
     TIDNINGAR Tidningar ÅVS
     TRÄDGÅRDSMÖBLER (PLAST) Brännbart ÅVC
     TRÄDGÅRDSMÖBLER (METALL) Metallskrot ÅVC
     TRÄDGÅRDSMÖBLER (TRÄ) Träavfall ÅVC
     TVÄTTMASKINER Elektronikavfall ÅVC
     TV-APPARATER Elektronikavfall ÅVC
     TUGGUMMI Brännbart Sopkärlet
     VIDEOKASSETTER/FODRAL brännbart Sopkärlet
     VÄRMELJUSHÅLLARE (METALL) Metallskrot ÅVC
     WELLPAPP Pappersförpackning ÅVS
     ÄGGSKAL Bioavfall Sopkärlet/kompost
     ÄPPELSKROTTAR Bioavfall Sopkärlet/kompost
     ÖLBURKAR (EJ PANT) Metallförpackningar ÅVS
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Vill du veta mer?

Var tredje pappersförpackning i din 
livsmedelsbutik är tillverkad av återvunna 
förpackningar

VISSTE DU ATT

Det går endast åt en tredjedel av elener-
gin vid massa- och papperstillverkning 
baserad på returpapper jämfört med den 
tillverkning som sker med endast nya fibrer.

VISSTE DU ATT

Du är alltid välkommen att kontakta 
kommunens Medborgarkontor tfn 0477 
441 00, e-posta kommunen@tingsryd.se 
eller se kommunens hemsida tingsryd.se 
under boende&miljö.

Det finns ett antal bra hemsidor som 
handlar om sopsortering och avfallshan-
tering, här är några exempel:

sopor.nu
Här kan du läsa om hur man sorterar sitt 
avfall, varför det bör sorteras, var avfallet 
ska lämnas och vad som händer sedan.

ftiab.se
Förpacknings- och tidningsinsamlingens 
hemsida. Det är de som ansvarar för åter-
vinningsstationerna, där du lämnar dina 
förpackningar och tidningar, se sid 8-9.

miljönär.se
Här kan du få tips om hur du kan minska 
din avfallsmängd: Bli rik genom att laga 
låna och återanvända, t ex genom att 
inte slänga matrester. Det tjänar både du 
och miljön på.

hsr.se 
Stiftelsen Håll Sverige Rents hemsida. 
Det är de som bland annat arrangerar 
Skräpplockardagarna och olika kampan-
jer t ex Giftfri miljö i lantbruket som inne-
bär insamling av farligt avfall och skrot.

hamtaavfall.nu
Här kan läsa om hur insamling av 
hushållsavfall kan underlättas och bli 
effektivare. Mycket av det som behö-
ver göras kan inte de som hämtar dina 
sopor göra själva. Det behöver du hjälpa 
till med. Att förbättra insamlingen av 
hushållsavfall är bra för renhållningsar-
betare men också för dig. När insamling 
av hushållsavfall fungerar smidigt och bra 
blir det på sikt också billigare och bättre 
kvalitet till nytta för både kommuner 
och fastighetsägare. För att inte tala om 
att också vi skattebetalare tjänar på att 
renhållningsarbetare orkar arbeta fram 
till pensionen.
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Öppettider
ÅTERVINNINGSSTATIONER 
FINNS PÅ FÖLJANDE PLATSER
Tingsryd Bultvägen
 P-plats Tinghallen, Skolgatan
 Ebbalyckevägen
 Elsemåla återvinningscentral
Ryd Vid ICA, väg 119
 Östergatan
Urshult Vid brandstationen, Stationsvägen
Väckelsång Vid brandstationen, Larmgatan
Linneryd Vid brandstationen, Kyrkvägen
Konga Vid Konga Cykel & Motor, Ronnebyvägen
Rävemåla Vid affären, Gamla vägen

ÅTERVINNINGSCENTRALER 
FINNS PÅ FÖLJANDE PLATSER
Tingsryd  Elsemåla återvinningscentral
 Måndag, onsdag, fredag 12.30 – 15.30
 Tisdag 08.00 – 19.00
 Torsdag (1 april – 31 oktober) 08.00 – 19.00
 Torsdag (1 november – 31 mars) 08.00 – 17.00
 Lördag 09.00 – 14.00 

Ryd Östergatan
 Torsdag (1 april-30 september) 17.00 – 19.00
 Lördag (31 augusti-30 april) 09.00 – 12.00
 Lördag (1 maj-30 september) 09.00 – 13.00

Rävemåla Bangatan 
 Torsdag (1 april-30 september) 17.00 – 19.00
 Lördag (31 augusti-30 april) 09.00 – 12.00
 Lördag (1 maj-30 september) 08.30 – 12.30

Väckelsång Ramvägen
 Torsdag (1 april-30 september) 17.00 – 19.00
 Lördag (31 augusti-30 april) 09.00 – 12.00
 Lördag (1 maj-30 september) 08.00 – 12.00

Stängt helgaftnar och röda dagar

Observera att förändringar kan ske. För aktuella tider eller förändringar se kommunens 
hemsida: tingsryd.se, sök: Öppettider återvinningscentraler

SAMLAREN
för glöd- och energilampor, 
bärbara batterer
Tingsryd ICA Supermarket
Ryd ICA Nära
Urshult Lindgrens Bygg&Järn
Väckelsång ICA Nära
Linneryd Mat-Öppet
Rävemåla Mat-Öppet
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Vi är ver inte jorden av våra föräldrar, 
vi lånar den av våra barn.
I vilket skick vill vi överlämna den?
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