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MIX .
Det abonnemang du har valt för hämtning av
ditt hushållsavfall kallar vi Mix. Det innebär
att du sorterar matavfall och restavfall i samma
kärl. Men det betyder förstås inte att vad som
helst får hamna i det kärlet.
Det du ska slänga här är enbart matavfall och
restavfall. Och som hörs på namnet är restavfall
det som blir över när du har sorterat bort allt
avfall som inte hör hemma här.

Det här är matavfall.
Matavfall är till exempel skal från frukt och grönsaker,
kaffe- och tesump med filter, råa och lagade matrester,
äggskal, snittblommor (såna du har i vas), hushålls
papper, fiskrens och räkskal.

Det här är restavfall.
Restavfall är sånt som diskborstar, blöjor, snus, bomulls
tussar, tamponger, dammsugarpåsar, fimpar, blomkrukor, kuvert, tuggummi, kattsand, disktrasor och trasiga
skor. Plus leksaker utan batteri, böcker med hårda pärmar
och husgeråd som porslin och lakan.

Lämna det här på återvinningscentralen
Ditt grovavfall hör inte hemma i soporna. Grovavfall är sånt som tar så stor plats att du inte
får ner det i sopkärlet. Som möbler, cyklar, trumset och trampbilar. Grovavfallet tar du med till
återvinningscentralen (åvc) och lämnar där. Vi har en åvc i Landskrona, en i Svalöv och en på
Ven. Du kan kolla på lsr.nu när våra åvc har öppet.
Elavfall och farligt avfall typ alla sorters lampor, färg, nagellack, batterier och olja lämnar
du också på åvc. Det är jätteviktigt att den här sortens avfall inte hamnar i soporna. Det finns
anledning till att det kallas farligt avfall! Att lämna på åvc kostar inget för dej som privatperson
om du inte har jättemycket. Ring oss först om du är osäker på hur mycket du får lämna.
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Lämna det här på återvinningsstationen
Det som kallas producentansvar ska inte heller hamna i soporna. Producentansvaret gäller för
tidningar och förpackningar av kartong, metall, plast och glas.
Dina tidningar och förpackningar lämnar du på återvinningsstationen (åvs). Adresserna till
alla åvs i Landskrona och Svalöv hittar du på ftiab.se.
Tidningar är sånt som går att bläddra i, reklamblad och papper till skrivare.
Pappersförpackningar är till exempel kartonger, omslagspapper, tvättmedelspaket,
pappersmuggar och papperskassar.
Glasförpackningar är burkar och flaskor. Tänk på att det är mycket viktigt att sortera färgat
och ofärgat glas var för sej. Annars går det inte att återvinna glaset.
Plastförpackningar kan vara både mjuka och hårda. Exempel på plastförpackningar
är dunkar, burkar, flaskor, plastpåsar och frigolit.
Metallförpackningar är till exempel konservburkar, metallock och aluminiumfolie.

Miljö ett bättre alternativ
När det gäller abonnemang för sophämtning finns ett
bättre alternativ än Mix. Det är den modell vi kallar Miljö.
Den innebär att du sorterar matavfall och restavfall var
för sej, i två olika sopkärl. Då kan vi göra nyttig biogas
och biogödsel av ditt matavfall. Och det är förstås
bättre för miljön än att bränna matavfallet tillsammans
med restavfallet, som med Mix.
Miljö är klart bättre för din plånbok också – Mix är ju
en dyrare modell. Kontakta oss så ordnar vi ett grönare
och snålare abonnemang!
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