Sorteringsguide

MiljönyttaN: Genom att återvinna och på bästa sätt ta hand
om vårt avfall kan vi spara naturens resurser. Om hela jordens
befolkning skulle konsumera som vi gör i Sverige skulle vi
behöva flera jordklot. Att som privatperson försöka minska sitt
avfall är otroligt viktigt, då vi på detta sätt bidrar till en bättre
miljö och en hållbar utveckling inför framtiden.
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I Sverige genererar varje person cirka 510 kilo avfall per år.
Vi kan enkelt minska avfallet genom att tänka på vad vi konsu
merar och genom att sopsortera. Våra sopor innehåller båda
farliga och värdefulla ämnen. Om vi är duktiga på att sortera
våra sopor kan materialen i mycket hög utsträckning återvinnas.
Dessutom kan farliga ämnen tas om hand på ett säkert sätt.
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I denna broschyr tipsar vi om hur hushållsavfallet ska sorteras.

En återvunnen aluminiumburk spar energi
som räcker till ett dygn vid datorn.

Det tar 450 år innan en plastflaska som
hamnat i naturen har brutits ner.

matavfall: Nästan hälften av soporna vi slänger är matavfall

som är biologiskt nedbrytbart. Vi strävar mot en avfallshantering
med återbruk – återanvändning av det vi redan förbrukat. Ett steg
på väg dit är att ta hand om matavfallet och göra det till en del av
det naturliga kretsloppet.

Matrester både råa och tillagade, bröd, grönsaker,
rotsaker, frukt, kaffesump, kaffefilter, tesump, tepåsar, ris, mjöl,
pasta, ägg, äggskal, skal från skaldjur, mindre ben från kött, fisk
och fågel, snittblommor, ofärgat hushållspapper och servetter.

Här slänger du
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Använda de bruna papperspåsarna och den särskilda
påshållaren. Låt blött avfall rinna av i vasken. Byt påse ofta, minst
var tredje dag. Fyll endast påsen upp till den streckade linjen.
Vik ihop påsen ordentligt innan du slänger den i matavfallskärlet.

Tänk på att

Framställning av förnyelsebar energi, som biogas och
biogödsel. Biogas kan bli till el, värme eller fordonsbränsle.

Återvinning

Visste du att fyra påsar matavfall räcker till att köra en
personbil en mil?

Om alla våra glasförpackningar som
samlats in under ett år ställs på en rad
räcker de ett helt varv runt jordklotet.

restavfall: En stor del av hushållsavfallet går att sortera ut
för återvinning. Det som återstår när du sorterat ut matavfall, för
packningar, tidningar och farligt avfall kallas för restavfall och är
precis som det låter, de rester som blir kvar när du sorterat ut allt
annat. Är du duktig på att sortera blir det inte så mycket kvar i
den vanliga soppåsen.

Bindor, blommor, blomjord, blöjor, cigaretter,
dammsugarpåsar, diskborstar, disktrasor, kattsand, kuvert,
pennor, snus, stearinljus, tamponger, tandborstar, tops, tug�
gummi, tvättlappar och våtservetter.

Här slänger du
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Restavfall går till förbränning och tas tillvara som
elenergi och fjärrvärme.

Återvinning

Restavfallet från ett hushåll med fyra
personer kan driva ditt kylskåp i 3,5 år.

Pappersfibern kan återvinnas upp till
sju gånger innan den är utsliten.

3 av 4 förpackningar återvinns: Om insamlingssystemet

i ditt hus inte har plats för allt kan du lämna tidningar och för
packningar av glas, metall, plast och papper till återvinning på
kommunens återvinningsstationer.

Plastförpackningar
Här slänger du Burkar, dunkar, flaskor, hinkar,
kassar, frigolitförpackningar, plastfolie och refillpaket.
Tänk på att Sortera korkar och lock av andra material för sig.
Återvinning Ny plastråvara för exempelvis nya förpackningar, sopkärl, bullerplank, byggmaterial,
blomkrukor och kabelskydd. Även energiutvinning.

Glasförpackningar
Här slänger du Flaskor och burkar av färgat och
ofärgat glas. Skilj noga mellan färgat och ofärgat.
Tänk på att Sortera kapsyler, lock och korkar efter
materialslag.
Återvinning Tillverkning av nya glasförpackningar,
isoleringsmaterial eller tillsatsmedel i betong.
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Pappersförpackningar
Här slänger du Mjölkpaket, äggkartonger, juice
förpackningar, presentpapper, toa- och hushålls
rullar och andra pappersförpackningar.
Tänk på att Platta till och vik ihop förpackningarna
så de inte tar så stor plats. Kuvert läggs i restavfallet.
Återvinning Ny pappersråvara för exempelvis förpackningar, ytskikt till gipsskivor.
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Metallförpackningar
Här slänger du Konservburkar, tuber, kapsyler,
folieformar och engångsgrillar.
Tänk på att Burkar med färg- och limrester sorteras som farligt avfall. Stekpannor och liknande
sorteras som icke brännbart grovavfall.
Återvinning Materialet levereras till smältverk och
blir nya produkter, till exempel konstruktionsstål
och aluminiumlister.

Du kan koka 38 koppar kaffe på din
dagstidning, så mycket energi sparas om den återvinns.

Tidningar
Här slänger du Tidningar, kataloger, reklamblad
och broschyrer.
Tänk på att Ta bort plastpåsar och påklistrade
reklamlappar. Kuvert läggs i restavfallet.
Återvinning Tidningar och returpapper blir till nya
pappersprodukter.

Om alla Sveriges kapsyler samlades in skulle stålet räcka till 2 000
nya personbilar, varje år.

Grovavfall: På kretsloppscentralerna kan du lämna grovav

fall för olika materialtyper, till exempel el-avfall, trädgårdsavfall,
vitvaror och farligt avfall. Här finns även behållare för klädinsam
ling. I Bytesboden på Brunna Kretsloppscentral är det möjligt att
byta grejer. Lämna en sak och ta en annan, oavsett värde.

farligt avfall: Många föremål som finns i våra hushåll inne
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håller ämnen som kan utgöra skada för både hälsa och miljö.
Därför är det viktigt att du lämnar det på Brunna KLC eller
Skällsta KLC, så att det kan tas om hand på rätt sätt.
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Exempel på farligt avfall: Bekämpningsmedel, fotokemikalier, lim,
lösningsmedel, olja, glykol, begagnade oljefilter, glödlampor,
lysrör, lågenergilampor, småbatterier, bilbatterier, sprayflaskor,
starka hushållskemikalier, kvicksilvertermometrar.

Läkemedelsrester och kanyler lämnas till valfritt
apotek. Tryckimpregnerat trä sorteras ut från annat träavfall och
lämnas på kretsloppscentralen.

Särskilda rutiner:

En pinnstol som förbränns kan driva
en 10 W lågenergilampa i 225 timmar.

En tesked kvicksilver kan
förgifta en hel sjö

mil stränder och en skärgård med 50 öar, mitt i naturen med flera
större städer på lagom avstånd. Tack vare goda kommunikationer får invånarna det bästa av två världar, storstadens puls och
lantligt boende. En mångtusenårig historia möter en spännande
framtidsutveckling och ett rikt utbud av kultur- och fritidsaktiviteter
erbjuder avkoppling för alla intressen och åldrar.

telefon 08-581 690 00 e-post kommun@upplands-bro.se www.upplands-bro.se
besöksadress Furuhällsplan 1, Kungsängen postadress Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen

C O N T A C T O R    M A J 2 0 1 5    U B R O 0 0 8 4    X X e x

Upplands-Bro har en strategisk placering vid Mälaren med 13
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