SORTERA MERA
HEMMA

SKÖNT ATT
SORTERA
MERA HEMMA.
Genom att sortera mera lägger du grunden för
en hållbar framtid. Det kanske låter som en droppe
i havet, men det du gör skapar ringar på vattnet.
För att underlätta din vardag har vi nu gjort
det enklare att sortera hemma istället för att åka till
återvinningsstationen. Den svarta påsen ersätter
vi med en av förnybart papper och den vita påsen
försvinner helt. Ersätt den med vilken återvunnen
påse som helst. I den här lilla guiden får du tips och
råd för att komma igång med dina nya kärl. Lycka till.

App, app, app.
Missa inte nästa tömning!
Nu finns en app som kan underlätta din
vardag. I appen ”Sortera med mera” kan du
se när det är dags för tömning av ditt avfall
och få påminnelser via push-notiser. Appen
erbjuder även sorteringsguide, öppettider till
våra återvinningscentraler, hitta till närmaste
återvinningsstation, aktuell driftinformation
och nyheter. Appen ”Sortera med mera” hittar
du i Appstore och Google Play.

NÅGRA RÖSTER FRÅN DE SOM HAR DET NYA
SORTERINGSSYSTEMET:

”
”
”

Vi är fantastiskt nöjda! Vi sparar
både tid och utrymme samtidigt
som vi sorterar mer än vad vi har
gjort tidigare.
Alla i familjen är betydligt mer
engagerade i sorteringen, ett av
barnen har som uppdrag att sortera
i kärlen det som vi har samlat
i förrådet under några dagar.
Skönt att slippa ta med
förpackningar för sortering till
återvinningsstation.

a

KÄRL 1
I kärl 1, som töms varannan vecka, sorterar du:

Plastförpackningar

TIPS!
Komprimera mjukplasten
i en påse med hjälp av
minimizern så tar den
mindre plats. PET-flaskor
ska pantas!

Förpackningar och delar av förpackningar av hårdplast och mjukplast till
exempel flaskor, burkar, tråg, dunkar,
plastpåsar, plastfolie, refillpaket och
mindre frigolit.
VISSTE DU ATT plastförpackningar blir ny
plast. Exempelvis blomkrukor, plastmöbler,
sopsäckar och bärkassar.

TIPS!
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Färgat glas

Ta av kork, kapsyl
eller lock och sortera
för sig. Dricksglas och
porslin sorteras på
återvinningscentral som
fyllnadsmassor.

Flaskor och burkar av färgat glas
exempelvis buljong, olivolja och vin.
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VISSTE DU ATT glaset blir nya glasförpackningar och går att återvinna
hur många gånger som helst!
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Ljuskällor

Till exempel glödlampor, LED-lampor,
halogenlampor och
lågenergilampor.
VISSTE DU ATT 97 procent
av innehållet i en glödlampa
kan återvinnas.

TIPS!
Elboxen ska förvaras
inomhus och hängas
på kärl 1 eller 2 när
den är full.

TIPS!
Vik ihop och platta
till så tar de mindre
plats i kärlet. Tidningar
sorteras i tidningar och
kuvert sorteras som
brännbart restavfall.

Pappersförpackningar
Förpackningar som till mer än
hälften består av papper som till
exempel mjölkförpackningar, tvätt
medelspaket, omslagspapper,
papperskassar och liknande.
VISSTE DU ATT pappersförpackningar
blir nya pappersförpackningar och kan
återvinnas upp till sju gånger.

Matavfall
I papperspåsen sorteras matavfall, till
exempel frukt- och grönsaksrester, te
och kaffesump, kött-, fisk- och skaldjursrens och övrigt matavfall.

Småbatterier
sorteras i elboxen.

Småbatterier sorteras i
elboxen.

Batterier

BATTERIER

VISSTE DU ATT matavfallet omvandlas
till biogas och biogödsel.

Sorteras i elboxen

BART RESTAVFALL

VISSTE DU ATT 75 procent av innehållet i
våra vanligaste batterier kan göra nytta igen.

se sorteras endast
art avfall som

TIPS!
Använd den
medföljande ventilerande
hållaren. Den minskar
lukt och ger en
torrare påse.

KÄRL 2

I kärl 2, som töms var fjärde vecka, sorterar du:

Tidningar
Dags- och veckotidningar, kataloger,
ritpapper och reklamblad.
VISSTE DU ATT gamla tidningar blir
nya tidningar och pappersfibern kan
återvinnas upp till fem gånger.

Ofärgat glas
Flaskor och burkar av ofärgat
glas exempelvis matoljeflaskor
och syltburkar.
VISSTE DU ATT när återvunnet glas
används som råvara krävs 20 procent
mindre energi jämfört med ny råvara.

TIPS!
Ta bort plast runt
reklam och tidningar.
Kuvert och post-itlappar
ska sorteras i brännbart
restavfall.

TIPS!
Tag av kork, kapsyl
eller lock och sortera
för sig. Dricksglas och
porslin sorteras på
återvinningscentral
som fyllnadsmassor.

TIPS!
Brännbart restavfall
kan läggas i vilken
återvunnen påse
som helst.

Brännbart restavfall
Som brännbart restavfall sorteras
avfall som inte går att återvinna, till
exempel kuvert, tops, trasiga skor, blöjor,
kattsand, blomjord och hushållspapper.
VISSTE DU ATT avfallet krossas och
omvandlas till fjärrvärme, fjärrkyla och el
till stora delar av Borås.

TIPS!
Korkar kan sitta kvar.
Värmeljuskoppar sorteras
som metallskrot på
återvinningscentralen.
Sprayflaska ska vara
pystömd.

Metallförpackningar
Förpackningar och delar av förpackningar
av metall till exempel konservburkar,
kaviartuber, aluminiumfolie, burklock
och kapsyler.
VISSTE DU ATT metallförpackningar
kan bli motordelar och stål. Aluminium kan
återvinnas hur många gånger som helst.

PAPPERSPÅSE
Påse av förnybart papper.
Den svarta plastpåsen har bytts ut till en av förnybart
papper. Sorterar gör du precis som tidigare. I papperspåsen
läggs frukt- och grönsaksrester, te och kaffesump, kött-,
fisk- och skaldjursrens samt övrigt matavfall.
Använd den medföljande ventilerande hållaren till dina
nya papperspåsar. Den är gjord för att luft ska cirkulera
runt papperspåsen och håller den torrare. Placera inte
påshållaren i en hink, då försämras funktionen.
• Byt påse efter 2-3 dagar även om påsen inte är full och
stäng påsen ordentligt.
• Låt blött matavfall rinna av i vasken innan du lägger det
i matavfallspåsen. Torrskala frukt och grönsaker direkt
ner i påsen.

TIPS!
Ventilerade hållare,
papperspåsar och
minimizer tar ni
ur kärl 1.

• Blanda i använt hushållspapper och servetter det
absorberar eventuell vätska och håller påsen torrare.

MINIMIZER

Pressa ihop
mjukplasten.
Minimizern används för att pressa
ihop plasten så att den inte tar så
stor plats. Börja med att sätta i en
plastpåse i minimizern, återanvänd
vilken plastpåse som helst, till
exempel en brödpåse (vi erbjuder
inga påsar för detta). Sedan lägger
du all mjukplast i påsen. Placera den
förslagsvis under diskbänken.

TIPS!
Spara gärna gamla
brödpåsar som du kan
använda i minimizern.

Papp papp papp. Beställ nya
papperspåsar via mina sidor.
När det är dags för dig att beställa nya papperspåsar
kommer du kunna göra det på mina sidor som kommer
att lanseras under 2022. Där kommer du även få en
överblick av fakturor och abonnemang. Mina sidor
kommer du att hitta på borasem.se

!

För frusna papperspåsar.
På vintern kan avfall frysa fast i kärlen. För att hindra att papperspåsen fryser
fast i insatsen för matavfall tänk på följande:
• Byt påse ofta, genom att göra det så håller den sig relativt torr.
• Lägg en tidning eller äggkartong i botten på facket för matavfall.
• Om påsarna frusit fast kan du lossa dem från kärlet med t.ex. ett kvastskaft.
• Rengör kärlet för att minska risken för fastfruset avfall.
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Undvik larviga kärl.
Under sommaren kan det uppstå lukt i kärlet och det kan dra till sig flugor.
Här följer några tips och idéer som är till nytta i sommarvärmen.
• Ställ kärlet på en så skuggig plats som möjligt. Värmen gör att risken ökar för att
matavfall luktar.
• Skölj av skaldjursrester med vatten, låt rinna av och vira in dem i lite tidningspapper.
Lägg sedan paketet i matavfallspåsen.
• Vik in hörnen och rulla ihop påsen innan du lägger den i kärlet så minskar du risken för lukt
som drar till sig flugor. Med en ordentligt stängd påse minskar också risken att matavfallet
hamnar utanför påsen.
• Rengör kärlet vid behov, gärna med lite ättika. Genom att spraya ättikslösning , 1 del
ättika och 1 del vatten. Tänk på att kärlet skall vara torrt innan du lägger ner avfallet
efter rengöring.
• Lite ättika runt kanterna och på botten av kärlet ger en fräsch doft och håller flugorna borta.

Hur fungerar sopbilens
sorteringssystem?
Du kan vara lugn, det du har sorterat
hemma hamnar också i olika fack i
sopbilen. För kärl 1 har sopbilen till
exempel ett fack för plast, papper,
matavfall och färgat glas. Allt hålls
åtskilt under transporten och töms
sedan var för sig för återvinning.

Så här placerar du kärlen.
Tänk på att det både ska vara lätt för dig att komma åt och enkelt för
chauffören att tömma kärlen. Ställ dem på en hård yta, till exempel asfalt
eller stenplattor utan höga kanter. Vid utplaceringen av kärlen så ställer vi
dem på lämpligt placering vid tömning, gäller ej sommarkärl. Du kan också
förvara kärlen på valfri plats på din tomt och ställa fram respektive kärl på
tömningsdagen.

TIPS!
Nu finns en app
”Sortera med mera”
som hjälper dig hålla
koll på tömningsdagar.
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Att tänka på vid tömning:
• Kärlet ska stå tillgängligt på körbar väg
klockan 06:00 på tömningsdagen.
• Kärlet ska stå max 5 meter från tomtgränsen
där insamlingsfordonet stannar.
• Vänd kärlet med handttaget utåt.
• Avfallet ska falla ut av sin egen vikt (tryck därför inte ner
förpackningar för hårt) och locket ska vara helt stängt.
• Skotta och sanda runt kärlet vid snö och is.
• Kärl 1 och 2 töms vid olika tillfällen.
• Har kärlet ej blivit tömt på tömningsdagen, låt det stå kvar.

LEV HÅLLBART.
LEV MER.

Kundcenter 020-97 13 00
www.borasem.se/sorteramera

