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Tidnings- och
förpackningsindustrin ansvarar
Tidningar Pappersoch retur- förpackningar
papper

Plastförpackningar

Metallförpackningar

Glasförpackningar

Källsorteringsguide i
miniformat
Här kommer en källsorteringsgudie i miniformat. Vi reder ut vad
du ska slänga vart, och vem som ansvarar över avfallen.

Vilhelmina kommun ansvarar
Exempel
Dags- och
veckotidning,
tidskrifter,
kataloger,
reklamblad,
broschyrer,
skriv-/ritpapper och pocketböcker.
Ta bort
plastomslag
runt tidningar
och reklam
och lämna
dessa som
plastförpackning.

Exempel
Pasta- och
flingpaket,
mjölk- och
juiceförpackningar,
sockerpåsar,
hundmatsäckar, pappersbärkassar,
kartonger etc.
Har den
skruvkork i
plast tar du
av den och
sorterar den i
behållaren för
plastförpackningar.

Exempel
Plastbärkassar,
plastpåsar,
plasttuber,
refillpaket,
plastfolie och
-film, innerpåsar i till exempel müslipaket, flaskor,
burkar, små
dunkar och
hinkar (sylt),
chipspåsar,
frigolit, frigolittråg till kött
och fisk.

Exempel
Konservburkar, sprayburkar, tuber,
kapsyler, lock,
penseltorra
målarburkar
(torra och
urskrapade).
Folien på
crème fraiche-burken
och skruvkorkar.

Exempel
Flaskor
och burkar.
Färgade och
ofärgade
glasförpackningar sorteras var för
sig. Skruvkorkar av
metall läggs i
metallbehållaren men
ringen som
är kvar efter
korken kan
sitta kvar.

En påse med aluminiumskikt på insidan, är det en plast- eller metallförpackning?

Hushållssopor

Grovavfall

I det gröna kärlet ska ditt
utsorterade restavfall läggas. Det vill säga det som inte
ska till en återvinningsstation,
återbruk eller en återvinningscentral. Förpackat i till exempel plastkassar.

Grovavfall
samt
farligt
avfall lämnas på en bemannad återvinningscentral. En
gång per år sker en grovsopsinsamling
i
byarna.
Läs mer om schemat på
vilhelmina.se/avfall

Exempel
Nedsmutsat papper, näsdukar,
servetter, kuvert, tvättlappar,
bakplåtspapper, blöjor, bindor,
tops, bomullstussar, trasiga
kläder, tyg, näsdukar, och skor.

Exempel
Metallavfall som värmeljushållare, cyklar, utegrillar,
snöskyfflar, handgräsklippare. Köksporslin, dricksglas,
möbler och husgeråd av
blandmaterial. Trasmattor,
kläder och övrig textil.

Små trä- och plastleksaker,
tandborstar,
engångshyvlar,
cd-skivor,
skärbrädor.
Stearinljus, bandage, plåster,
plastkam, cigarettaska, dammsugarpåsar, korvskinn, presentsnören.

Elavfall som tv, radio, småapparater, spisar, tvätt-,
diskmaskiner,
köksfläktar,
datorer, glödlampor. Farligt
avfall som lim färg, lösningsmedel, lysrör etc.

Knyckla ihop förpackningen. Behåller den formen sorteras den som en
metallförpackning, vecklar den ut sig sorteras den som plastförpackning.
Om en förpackning består av flera materialslag som inte kan separeras,
ska den sorteras efter det viktmässigt dominerande materialet.

Hitta din närmaste återvinningstation på: www.ftiab.se

Hitta din närmaste återvinningscentral på: www.vilhelmina.se/avfall

Källsorteringsguide i
miniformat

START

Måste det
slängas?

JA

Utgå från det du vill slänga. Börja vid start. Ställ dig därefter
de frågor som finns i cirklarna och följ banan utifrån ditt svar.
Fortsätt tills du kommit fram till svaret du söker.

4

Kanske kan du
själv renovera eller
återbruka dina prylar/
kläder på andra sätt.
Du hittar många tips
om det på miljönär.se

Lämnas på
ÅTERVINNINGSSTATION

JA

NEJ

Lämnas på bemannad
ÅTERVINNINGSCENTRAL

JA

Får det
plats i gröna
sopkärlet?

4

NEJ

JA

4

På återvinningscentralen i
Vilhelmina finns möjlighet
att lämna till återbruk.
Du kan lämna saker
som fortfarande är i bra
skick.

JA

4

Är det
brännbart?

4

•Sälj vidare
•Skänk bort
•Renovera
•Laga mat av rester

4

4

4
ÅTERBRUK

NEJ

Är det
farligt avfall? NEJ

4

NEJ

Är det en
förpackning/
tidning?

4

Tycker du det är svårt att veta hur
du ska sortera? Följ de här stegen
för att hitta rätt.

Alla ska sortera.
Förpackningar, farligt avfall m.m.
ska alltid sorteras ut.
Det gäller alla, det vill säga
även dig oavsett om du bor i
villa, radhus eller lägenhet.

GRÖNA KÄRLET
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På en återvinningstation
kan du lämna:
• tidningar och returpapper
• papperförpackningar
• plastförpackningar
• metallförpackningar
• glasförpackningar
Har du frågor eller vill
lämna synpunkter kan du
antingen ringa fti på servicetelefon 0200-88 03 11
eller mejla till info@ftiab.
se. Webbsida: ftiab.se
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På våra återvinningscentraler kan du lämna
farligt avfall, grovavfall och trädgårdsavfall.
Farligt avfall innehåller ämnen som är skadliga
för hälsan och miljön. Därför är det viktigt att
man sorterar och lämnar in sitt farliga avfall på
rätt sätt. Om dessa miljöfarliga ämnen hamnar
i naturen bryts de ner mycket långsamt eller
inte alls. Farligt avfall kan delas upp i tre delar:
kemikalier, elavfall och batterier.
Exempel på grovavfall som du kan lämna är
till exempel kyl- och frysmöbler, metallavfall,
deponirester (köksporslin, drickglas etc.),
elavfall m.m.
Kom ihåg att det avfall som du packat i säckar
ska läggas i transparenta säckar.

www.vilhelmina.se/avfall

I det gröna kärlet ska
ditt utsorterade restavfall läggas. Det vill
säga det som inte ska
till en återvinningsstation eller en återvinningscentral.
Restavfallet förbränns
och energin tas tillvara
som elenergi och fjärrvärme.

