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Varje skrutt räknas.
Även din.

www.okrab.se



Ska vi hjälpas åt?
Vi på ÖKRAB vill minska mängden avfall och förbättra miljön.

Detta vill vi göra tillsammans med dig.

Allt som går att återvinna eller återanvända måste sorteras ut från våra 

sopor så det kommer till nytta igen. Likaså ska allt farligt avfall lämnas in 

för att tas omhand på ett säkert sätt så det inte skadar oss människor och 

vår natur. Detta är egentligen allra viktigast. Men en stor del handlar om 

att sortera ut förpackningar och tidningar i din vardag.



Vad är en förpackning egentligen?
En förpackning är t.ex. en flaska, burk, påse eller kartong som man köpt  

med något innehåll i. Det är sådant som du kan sortera ut från det vanliga  

restavfallet och ta med dig och slänga vid din återvinningsstation. 

Förväxla inte förpackningar med t.ex. trasiga leksaker, plastslangar  

eller dricksglas som gått sönder för att nämna några exempel. 

Detta är restavfall, och alltså ingen förpackning, och ska därför läggas i  

sopkärlet.



Klart vi ska 
sortera vårt avfall!
Minska mängden sopor & spara miljön!

Så, vad är nu vad? Låt oss reda ut det.

Tidningar:

Dags- och veckotidningar, tidskrifter, kataloger, 

broschyrer, skrivpapper och pocketböcker.

Obs! Inga kuvert och post-it lappar bland 

tidningar (de går till restavfallet).

Förpackningar av papper:

Pasta- och flingpaket, mjölk- och juiceförpack-

ningar, sockerpåsar, hundmatssäckar, pappers- 

bärkassar, wellpapplådor från TV, stereo och  

möbler m.m.

Tips! Vik ihop och platta till så tar det mindre plats.

Förpackningar av plast:

Plastbärkassar, plastpåsar, plasttuber, refill-

paket, plastfolie, innerpåsar i till exempel 

müslipaket, chipspåsar, flaskor, burkar, små 

dunkar och hinkar (sylt), frigolit, korkar och lock.

Förpackningar av metall:

Konservburkar, sprayburkar, tuber, kapsyler, lock, 

penseltorra målarburkar (torra och urskrapade). 

Tips! Kläm ut så mycket du kan ur metalltuben men 

låt korken sitta kvar så det inte luktar illa.   

Lämna tuben i behållaren för metallförpackningar. 

Plastkorken förbränns och ger energi när metallen 

smälts ner.



Förpackningar av ofärgat glas:

Ofärgade flaskor och burkar utan pant. 

Obs! Skruva av korkar och lock och sortera 

dem som plast- respektive metallförpackning.

Förpackningar av färgat glas:

Färgade flaskor och burkar utan pant. 

Obs! Skruva av korkar och lock och sortera 

dem som plast- respektive metallförpackning.

Matavfall

Allt som blir kvar och inte kan sparas när du ätit 

eller lagat mat läggs i den bruna matavfallspåsen.

Exempel: äppelskruttar, brödkanter, äggskal, fruktskal, 

grönsaksrester, fiskrens och köttben. Tepåsar, 

kaffesump, servetter och hushållspapper går också bra.

Restavfall - här kan vi utmana oss själva! 

Har vi sorterat rätt blir det inte mycket kvar här.

T.ex. dammsugarpåsar, blöjor, bindor, trasiga kläder 

och skor, dricksglas, disktrasor, kuvert, cigarettfimpar 

och kattsand. Saker av plast som inte är förpackningar 

skall också slängas som restavfall, t.ex. borstar, bestick, 

blomkrukor, CD/DVD och fodralen till dessa.

V�je s�u� räknas. Även din.



Vad ska lämnas till återvinningscentralen?

	 •	Farligt	avfall

	 •	Elektronik

	 •	Grovavfall

Farligt avfall kan t.ex. vara: 

•		batterier

•		färg-,	lim-	och	lackrester

•		all	slags	lampor	som	t.ex.	glöd-	och	

 lågenergilampor, halogenlampor, lysrör

•		lösningsmedel	som	lacknafta,	aceton,	terpentin	och	bensin

•		viss	kosmetika,	t.ex.	parfym,	hårfärgningsmedel	och	nagellack

Elektronik är allt med sladd eller batteri (även inbyggda). 

Grovavfall kan t.ex. vara: 

• möbler

•	 större	leksaker

•	 cyklar,	skidor

•	 madrasser

•	 trädgårdsavfall

Tack för att du 
bidrar med det du kan!
Mer information hittar du här:

SYSAV:
040-635	18	00	•	www.sysav.se

Förpacknings- & Tidningsinsamlingen: 

0200-88	03	11	•	www.ftiab.se

Varje skrutt räknas.
Även din.
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Varje skrutt räknas.
Även din.

VISSTE NI ATT
10 kg matavfall 
motsvarar ca 1 liter 
bensin? 
Varje år återvinner 
våra kunder 2000 ton 
matavfall vilket gör oss 
till de flitigaste matåter-
vinnarna i Sverige.



Österlens Kommunala Renhållnings AB
kundservice@okrab.se • 0414-285 70 • www.okrab.se

Med hjärtat för det
gröna Österlen.


