
 

  

Nu börjar vi källsortera! 
 

Torsdag den 30/3 2017 klockan 18:15 är alla välkomna till soprummet. 

Styrelsen tillsammans med personal från STV Återvinning kommer att finnas på plats för att 

svara på frågor och dela ut material för källsortering hemma. 

Det nya soprummet 
 

 

  



 

  

Matavfall 
Vi uppmanar alla att börja med att sortera ut matavfallet. Det 

subventioneras och skapar biobränsle som bidrar till bättre miljö. Det är 

frivilligt men prova gärna. Det fungerar riktigt bra och luktar inte mer än 

soppåsen gör. 

 

 

 

Detta är inte tillåtet att lämna i soprmmet 
 

 Kartonger 

 Fyllda sopsäckar 

 Husgeråd 

 Elprodukter 

 Metallstänger 

 Bilbatterier 

 Porslin 

 Krukor 

 garderobsinredningar 

 Möbler 

 Tavlor 

 Kastruller 

 Stekpannor 

 

Kör dessa saker till återvinningscentralen i Sätra  

Vi satsar på att soprummet ska vara rent och fräscht så att du inte 
ska behöva stå utanför och kasta in dina sopor. Fördela innehållet i 
kärlen jämt så att inga berg byggs upp på vissa kärl medan andra är 
halvtomma. Sopkillarna plockar inte upp det som ramlar ner. 

 



 

  

RESTAVFALL 

Vad är restavfall? 

Brännbart hushållsavfall är avfall som kommer från köket/hemmet, lunchrum, kontor som tex. 

stearinljus, kuvert, disktrasor, snus, tuggummi, färgade servetter, blommor och cd-skivor. Allt 

som inte kan sorteras ut enligt våra olika avfallsslag 

Vad händer med restavfallet efter att det har sorterats? 

Avfallet fraktas till förbränningsanläggningar där det blir värme, el och varmvatten till våra 

bostäder. 

Varför återvinner vi brännbart avfall? 

Svenska förbränningsanläggningar producerar varje år fjärrvärme som motsvarar behovet för 

cirka 700 000 villor. Dessutom produceras el som täcker årsbehovet för drygt 200 000 villor. 

Tips 

 Sortera bort farligt avfall, batterier, elektriska produkter, tidningar och förpackningar. 

 

  



 

  

GLASFÖRPACKNINGAR 

Vad är en glasförpackning? 

Man kan – lite förenklat – säga att alla burkar och flaskor av färgat och ofärgat glas är 

glasförpackningar. 

Vad händer efter att de har sorterats? 

En del av glasförpackningarna transporteras till glasbruk och blir nytt glas. Medan en del blir 

värmande isoleringsmaterial. 

Varför återvinner vi glasförpackningar? 

Glasåtervinning sparar naturtillgångar eftersom glas kan återvinnas hur många gånger som 

helst utan att kvaliteten försämras. Återvinningen av glas kräver dessutom mindre energi, 

jämfört med tillverkning av nytt glas. 

Tips 

 Färgade och ofärgade glasförpackningar ska sorteras i olika behållare. 

 Porslin, keramik, dricksglas, planglas, speglar och fönsterglas kör du till återvinningscentralen  

 
 

 

  



 

  

TIDNINGAR OCH RETURPAPPER 

Vad är tidningar och returpapper? 

Med tidningar menar vi dagstidningar och olika sorters magasin. Tunna som tjocka. Vad är då 

returpapper? Jo, telefonkataloger, kontorspapper, kopieringspapper och datalistor med mera. 

Kort sagt, allt papper utan klister och hårda pärmar. 

Vad händer efter att de har sorterats? 

Allt papper sorteras och transporteras till pappersbruken för att bli hushålls- och toalettpapper. 

Man gör även nytt tidningspapper. 

Varför återvinner vi tidningar och returpapper? 

Genom att återvinna papper så sparas två tredjedelar energi, jämfört med papperstillverkning 

av nya fibrer. Pappersfibrerna kan återvinnas upp till sju gånger. Sedan blir fibrerna värdefull 

energi. 

Tips 

 Post-it-lappar, böcker med hård pärm, plastat papper och kuvert sorterar du som 

restavfall (brännbara hushållssopor). 

 

  



 

  

PAPPERSFÖRPACKNINGAR 

Vad är en pappersförpackning? 

I familjen pappersförpackningar ingår pappkartonger, mjölk- och juiceförpackningar, 

papperskassar, påsar och omslagspapper. Hit räknas även förpackningar med både papper och 

plast, där papper eller kartong utgör minst hälften. 

Vad händer efter att de har sorterats? 

Pappersförpackningarna sorteras innan de transporteras till pappersbruken, där de blir nya 

förpackningar och ytterhöljen på gipsskivor. 

Varför återvinner vi pappersförpackningar? 

Pappersfibrer kan återvinnas upp till sju gånger. Därefter blir fibrerna värdefull energi. Förra 

året återvann vi i Sverige drygt 787 000 ton pappersförpackningar. 

Tips 

 Lämna kartonger av wellpapp på återvinningscentralen. 

 Rengör förpackningarna vid behov.  

 Platta till förpackningarna.  

 

  



 

  

METALLFÖRPACKNINGAR 

Vad är metallförpackningar? 

Ett klassiskt exempel på en metallförpackning är konservburken. Men även en vanlig kapsyl 

räknas som metallförpackning. Andra exempel är aluminiumburkar, tomma 

kroppsvårdsprodukter och hårmousse/hårsprayburkar  

Vad händer efter att det har sorterats? 

Efter sortering smälts metallerna ned till nytt stål och aluminium som används inom bland 

annat bil- och byggindustrin.  

Varför återvinner vi metallförpackningar? 

Genom att återvinna metallförpackningar sparas mycket energi. Återvinning av exempelvis 

aluminium sparar 95 procent energi, jämfört med användning av ny råvara. Om vi källsorterar 

alla förpackningar av stål räcker energin till att värma upp 5 400 villor per år. 

Tips 

 Sortera ut metaller som inte är förpackningar och material som inte är gjorda i metall 

(t ex plastlock).  

Metallburkar som innehåller farligt avfall ska sorteras som farligt avfall och lämnas på 

återvinningscentralen 

 

  



 

  

PLASTFÖRPACKNINGAR 

Vad är en plastförpackning? 

Några exempel: Burkar, dunkar, lådor, frigolit, tuber, cellofan, plastband, förpackningsfilm 

och flaskor utan pant.  

Vad händer efter att det har sorterats? 

Plastförpackningarna sorteras och transporteras till olika återvinningsanläggningar, där de blir 

nya råvaror för tillverkning av parksoffor, lastpallar, plastbackar med mera. Mjuka 

förpackningar blir sopsäckar, bärkassar och kabelskydd. 

Varför återvinner vi plastförpackningar? 

Återvinning av plast sparar både olja och energi. Ett ton hårda plastförpackningar motsvarar 

cirka 1 050 liter eldningsolja som räcker till att värma upp en villa i fyra månader. Ett kilo 

materialåtervunnen plast minskar koldioxidutsläppen med två kilo. 

Tips 

 Plastföremål som inte är förpackningar sorteras som restavfall/grovsopor. Tänk på att 

förpackningar som inte är rengjorda och tömda kan innehålla farligt avfall. 

 

  



 

  

SMÅBATTERIER 

Vad är småbatterier? 

Ficklamps- och radiobatterier, laddningsbara batterier och knappcellsbatterier. 

Vad händer att det har sorterats? 

Batterierna sorteras och skickas till olika återvinningsföretag, där metallerna plockas ut med 

avancerad teknik. 

Varför återvinner vi småbatterier? 

Småbatterier kan innehålla tungmetaller som bly, kvicksilver och kadmium. Dessa metaller är 

skadliga för både människor och natur. Det är därför viktigt att batterierna samlas in och 

återvinns. År 2007 samlade vi i Sverige in cirka 1 600 ton småbatterier. 

Tips 

 Produkter med inbyggda batterier lämnas tillsammans med annat elavfall på 

Återvinningscentralen  

 Bilbatterier lämnas på Återvinningscentralen 

 

  



 

  

LJUSKÄLLOR 

Vad är ljuskällor? 

Hit räknas exempelvis glödlampor, halogenlampor, lågenergilampor, LED-lampor och lysrör 

kortare än 60 cm. 

Vad händer efter att det har sorterats? 

Bly och andra metaller sorteras ut och skickas till smältverk. Glaset går till glasindustrin eller 

blir isoleringsmaterial. 

Varför återvinner vi ljuskällor? 

Eftersom ljuskällor innehåller giftiga metaller får de inte hamna i naturen. Genom att samla in 

och återvinna ljuskällor kan metallerna tryggt gå tillbaka till kretsloppet. Kvicksilvret i 

lysrören måste försiktigt fasas ur kretsloppet. Det är därför viktigt att lysrören samlas in och 

återvinns på ett miljösäkert sätt. Glädjande nog återvinner vi idag cirka 95 procent av alla 

lysrör. 

Tips 

 Lågenergilampor sorteras i separat behållare. 

 Glödlampor får inte läggas i glasåtervinningen då det orsakar stora problem för 

glasbruken. 

 Hantera dina lågenergilampor varsamt, så att inte kvicksilvergasen läcker ut. 

 Mer information om hur du hanterar trasiga lågenergilampor hittar du på vår webb 

www.srvatervinning.se/Privat/Sa-har-sorterar-du/sorteringsguiden/Lagenergilampor/ 

 

 

 

  

http://www.srvatervinning.se/Privat/Sa-har-sorterar-du/sorteringsguiden/Lagenergilampor/


 

  

MATAVFALL 

Vad är matavfall? 

Vad räknas egentligen som matavfall? Jo, råa och tillagade matrester, potatisskal, frukt, 

grönsaker, äggskal och bröd. Dessutom räknas hushållspapper, vita pappersservetter och 

pappersnäsdukar som matavfall. 

Vad händer efter att det har sorterats? 

Matavfallet behandlas biologiskt. En del komposteras och blir jord. Medan en del rötas och 

blir biogödsel och biogas som kan förädlas till fordonsgas. 1 kg matavfall kan driva en 

biogasbil i en kilometer. 

Varför återvinner vi matavfall? 

Den biogödsel som produceras på SRVs återvinningsanläggning ger varje år naturlig gödning 

till cirka 250 hektar åkermark. Ytan räcker till att producera 1 000 ton spannmål. I Sverige 

produceras biogas från matavfall som motsvarar 26 miljoner liter bensin. 

Tips.  

 Det här får inte ligga med i matavfallet: Tuggummi, tobak och tidningar. 

Förpackningar måste tas bort. Tygservetter och bestick får inte heller halka med. 

 

 
 

 

 

 

  



 

  

Återvinningscentral Sätra 
 

Öppettider: 

måndag – torsdag 

fredag - söndag 

10:00 – 20:00 

09:00 – 17:00 

Adress: Strömsätravägen 8 

127 35 Skärholmen 

 

Hitta hit 

 


	



