Avfallsavdelningen informerar om

SOPSORTERING

Därför ska du sortera
Dina sopor kan innehålla både farliga och värdefulla ämnen. Genom att sortera dina
sopor väl kan de tas omhand på ett säkert sätt och det mesta kan återvinnas. Därmed
skyddas människor och miljö. Vi kan också spara energi och naturresurser genom att
använda materialet flera gånger.
EU har beslutat om en så kallad avfallshierarki, avfallstrappan, som ska styra hur
avfallet ska tas omhand.

5. Deponering
4. Energiutvinning
3. Materialåtervinning
2. Återanvändning
1. Förebyggande att avfall uppkommer

Tips och råd
Det finns mycket vi kan göra för att minska mängden sopor.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Byt ut engångsartiklar mot flergångsartiklar
Lämna dina gamla saker på second hand eller sälj/köp på internet
Köp saker som håller länge
Reparera saker som har gått sönder
Använd tygpåse när du går till affären
Drick kranvatten istället för vatten på flaska eller burk
Planera matinköpen väl så allt hinner tillagas innan det blir gammalt
Ge upplevelsepresenter istället för vanliga paket
Skriv ut dubbelsidigt om du måste skriva ut överhuvudtaget
Sätt upp en ”Ingen reklam, tack”-skylt på dörren och titta på hemsidor istället för aktuella reklamerbjudanden

Såhär sorterar du
Varje hushåll eller annan konsument är skyldig att sortera ut följande avfallsslag men
det är inte alltid lätt att veta vad som är vad, därför har vi räknat upp några exempel
till hjälp.
Farligt avfall

•
•
•

•
•
•
•
Avfall som omfattas av producentansvar •
•
•
•
•

Grovavfall

Trädgårdsavfall
Soppåsen

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Färg, lim, lack
Kemikalier
Elektronikavfall, allt med batterier
eller sladd
Bekämpningsmedel
Tryckimpregnerat trä
Lösningsmedel
Läkemedel
Förpackningar av metall, plast, papper, wellpapp och glas
Tidningar och kontorspapper
Skrotbilar
Bildäck
Avfall från elektriska och elektroniska
produkter från hushållen
Ljuskällor och lysrör
Batterier
Möbler
Cyklar
Skrymmande avfall som inte ryms i
eller av andra skäl inte kan läggas i
kärlet för hushållsavfall
Ris, grenar, löv, fallfrukt
Blöjor
Kuvert
Plåster
Dammsugarpåsar
Tops
Matavfall (kan även läggas i egen
kompost)

Här kan du lämna avfall
Återvinningscentralen
På återvinningscentralen kan du lämna grovsopor, trädgårdsavfall, farligt avfall, metallskrot samt mindre mängder byggavfall. De tar också emot alla sorters förpackningar, exempelvis stora kartonger av wellpapp eller frigolit som inte ryms i behållarna
på återvinningsstationerna. Avfallet måste lämnas sorterat. Fråga personalen om du
undrar något eller behöver hjälp.
Återvinningsstationer
Vid återvinningsstationerna lämnar du tidningar och förpackningar av glas, metall, plast och papper. Allt detta återvinns
och blir nya förpackningar och tidningar. På varje återvinningsstation finns även en batteriholk.
Samlaren
I miljöskåpet Samlaren kan du lämna glödlampor, lysrör, batterier, småelektronik och småkemikalier. Skåpet finns i matbutikerna Ica Oxen, Coop Forum och Willys i Mariestad och på Ica
i Hova. I alla matbutiker runt om i Mariestad och Gullspångs
kommun kan du även lämna pantflaskor och burkar.
Apoteket
Apoteken tar emot överblivna eller för gamla mediciner.

Bångahagen

Odenslund

Måndag 07.00-18.45
Tisdag-fredag 07.00-16.00
Lördag 08.00-13.00

Måndag-fredag 09.00-15.00
Första helgfria lördagen i månaden
08.00-12.00

Återvinningscentralen har stängt nyårs-,
påsk-, pingst-, midsommar-, och julafton
samt helgdagar.

Återvinningscentralen har stängt nyårs-,
påsk-, pingst-, midsommar-, och julafton
samt helgdagar.
Under april och september är anläggningen öppen varje lördag 08.00-12.00

