
SORTERA RÄTT OCH BIDRA

TILL EN GLADARE PLANET.



Om vår planet ska klara sig i längden måste vi  sluta 
slösa med det den ger oss. Och i det jobbet kan vi alla 
göra en insats.
 Vi kan till exempel bli klart bättre på att återvinna 
alla de sopor som vi skapar. En rätt enkel sak vi alla kan 
göra är alltså att sortera våra sopor rätt. Då kan soporna 
bli nya förpackningar av exempelvis  papper, glas och 
metall. Eller kan avfallet bli energi som ger värme och 
varmvatten till våra hus.
 I den här lilla broschyren får du hjälp med att sortera 
rätt. Du får också tips om var du kan få veta mer om hur 
man sorterar. Plus allt du kan göra med mat som blivit 
över men som inte behöver hamna i soppåsen för det.
 Sortera rätt och gör planeten lite gladare. Ett lätt jobb 
med tungt resultat.
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DAGS ATT SLUTA SLÖSA.



RESTAVFALL.

Skal från frukt och grönsaker

Blommor du har i vas

Matrester

Mat som blivit dålig

Kaffesump med filter, tepåsar och teblad 

Äggskal

Kött- och fiskben

Hushållspapper och pappersservetter

Räkskal

Kärnor från frukt och grönt

Nötskal

Ditt matavfall går till rötning. Efter rötningen 
blir det biogas till våra fordon och gödsel på 
våra åkrar. Det är viktigt att det bara är mat
avfall i den bruna påsen för matavfall. Och att 
du bara använder den rätta bruna påsen och 
inte lägger matavfallet i plastpåse. För då blir 
matavfallet förstört och kan varken bli biogas 
eller gödsel.

Trasiga skor, kläder och textilier

Böcker med hårda pärmar

Blöjor

Disk- och tandborstar

Tuggummin

Kuvert

Vykort och fotografier

Krukväxter och blommor med jord

Tamponger, mensskydd och kondomer

Plåster och tops

Fimpar, snus och tobak

Dammsugarpåsar

Porslin, keramik och dricksglas

Bestick

Bomullstussar

Blomkrukor

Pennor och penslar

Cd-skivor, video- och kassettband

Leksaker utan batteri

Snören och plastband

Ditt restavfall går till energiåtervinning. Det 
betyder att det förbränns och blir värme och el 
till våra bostäder och andra fastigheter.

EXEMPEL PÅ MATAVFALL.

EXEMPEL PÅ RESTAVFALL.
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MATAVFALL.



Alla sorters förpackningar av 
papper/kartong

Present- och julklappspapper

Mikropoppåsar och andra papperspåsar

Omslagspapper och wellpapp

Papperscylindrar för 
toalett- och hushållspapper

Papperssäckar

Vadderade kuvert

Cigarettaskar

De pappersförpackningar du sorterar kan 
 återvinnas mellan fem och sju gånger och blir 
då nya förpackningar. När pappers fibrerna 
är utslitna energiåtervinns de och blir värme 
och el.

Papper och wellpapp lämnar du på 
återvinningsstationen.

EXEMPEL PÅ FÖRPACKNINGAR AV PAPPER OCH WELLPAPP.
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Affischer

Kopieringspapper

Böcker med mjuka pärmar

Magasin, dags- och veckotidningar

Kataloger

Reklamblad

Kollegieblock

Planscher

Återvunna tidningar och trycksaker gör 
man pappersmassa av och resultatet blir nya 
 tidningar. En del blir hushålls och toalett
papper. Återvinningen sparar 70 procent 
av energin jämfört med att använda ny 
 pappersmassa.

Tidningar och trycksaker lämnar du på 
återvinningsstationen.

EXEMPEL PÅ TIDNINGAR OCH TRYCKSAKER.

TIDNINGAR OCH TRYCKSAKER.
PAPPER OCH WELLPAPP.



Glas kan man återvinna hur många gånger 
som helst utan att kvaliteten blir sämre. Tänk 
bara på att det är viktigt att skilja på färgat 
och ofärgat glas när du sorterar. Annars blir 
det ingen återvinning.

Alla glasförpackningar lämnar du på 
återvinningsstationen.

Att använda ditt återvunna glas vid tillverk
ning av nytt glas kräver 20 procent mindre 
energi än när man använder ny råvara. Det 
mesta av det glas du återvinner går till till
verkning av nya flaskor och byggisolering.

Alla glasförpackningar lämnar du på 
återvinningsstationen.

Läsk- och ölflaskor utan pant

Konservburkar

Sojaflaskor

Vinflaskor

Parfymflaskor

Deodoranter

Olivoljeflaskor

Vinflaskor

Marmeladburkar

Gurkburkar

Rödbetsburkar

Läsk- och ölflaskor utan pant

Ketchupflaskor

Deodoranter

EXEMPEL PÅ FÖRPACKNINGAR AV 
OFÄRGAT GLAS.

EXEMPEL PÅ FÖRPACKNINGAR AV 
FÄRGAT GLAS.
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OFÄRGAT GLAS.FÄRGAT GLAS.



Färgburkar

Kakburkar

Öl- och läskburkar utan pant

Aluminiumfolie

Kapslar till kaffemaskin

Alla kapsyler och korkar av metall

Kaviartuber

Konservburkar

Stålband (runt kartonger)

Stål och aluminium kan man återvinna hur 
många gånger som helst utan att  förlora 
 särskilt mycket i kvalitet. Att använda 
återvunnen aluminium vid nytillverkning 
sparar hela 95 procent av energin jämfört 
med att använda ny råvara.

Förpackningar av metall lämnar du på 
återvinningsstationen.

EXEMPEL PÅ FÖRPACKNINGAR AV METALL.
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Bubbelplast

PET-flaskor utan pant

Sugrör

Cellplast (frigolit)

Diskmedelflaskor

Plasttuber

Ketchupflaskor

Färgburkar

Plastfolie

Kakburkar

Alla korkar och kapsyler av plast

Plastsäckar

Snusdosor

EXEMPEL PÅ FÖRPACKNINGAR 
AV PLAST.

PLAST.METALL.

Av de hårda plastförpackningar du återvinner 
gör man sådant som blomkrukor och plast
möbler. Mjuka plastförpackningar blir bland 
annat nya bärkassar och sopsäckar.

Förpackningar av plast lämnar du 
på återvinningsstationen.



Grovsopor är sådant som är för stort eller 
tungt för att gå ner i soppåsen. En stor del av 
dina grovsopor sorteras och sådant som trä 
och metall går sedan till återvinning.

Grovavfall lämnar du på 
återvinningscentralen.

Stolar, bord, sängar och andra möbler

Madrasser, mattor och gardiner

Cyklar, barnvagnar och pulkor

Stekpannor och kastruller

Verktyg utan sladd eller batteri

Däck och fälgar

Alla saker med sladd eller batteri

Elsladdar

Glödlampor, lysrör och lågenergilampor

Halogen- och LED-lampor

Högtalare

USB-minnen

Minneskort till mobiler och kameror

Bildskärmar

Ficklampor

Elavfall innehåller ibland farliga ämnen som måste tas bort. Sedan återvinner man 
metaller som järn, koppar, aluminium och olika ädelmetaller.

Elavfall lämnar du på återvinningscentralen.

EXEMPEL PÅ ELAVFALL.EXEMPEL PÅ GROVAVFALL.
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ELAVFALL.GROVAVFALL.



Nagellack

Parfym

Lim

Bilbatterier och andra batterier

Färgrester

Bläckpatroner

Glykol

Fläckborttagare

Polermedel

Råttgift

Fotogen

Spackel

Motor- och smörjolja

Insektsgift

Lösningsmedel

Olika sorters farligt avfall behandlas på olika 
sätt. En del går till förbränning och blir el och 
värme. I annat farligt avfall kan man återvin
na metaller. Och vissa typer av spillolja kan 
behandlas så oljan kan återanvändas.

Farligt avfall lämnar du på 
återvinningscentralen.

EXEMPEL PÅ FARLIGT AVFALL.
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Återbruket hittar du i den lilla tegelbyggnad
en som ligger i anslutning till platsen där 
du lämnar farligt avfall och elavfall på åter
vinningscentralen i Landskrona. 
 Hos Återbruket kan du lämna saker som 
är hela, rena och fungerar. Och som alltså 
kan återanvändas. Så kan andra få nytta och 
glädje av grejor som du själv har tröttnat 
på eller inte behöver längre. Alla inkomster 
från försäljningen av dina saker går till ideell 
 verksamhet.
 Det finns en del vi inte kan ta emot här. 
Vissa saker är för tunga att hantera och för 
stora för att få plats. Som fåtöljer, soffgrupper, 
bord och stolar. Vi tar inte heller emot sådant 
som drivs med el från nätet. Det beror på att 
vi inte kan garantera att de sakerna fungerar 
säkert.

EXEMPEL PÅ VAD DU KAN LÄMNA 
PÅ ÅTERBRUKET.

Bestick, glas och porslin

Prydnadssaker och tavlor

Leksaker och nyare datorspel

Cd- och lp-skivor

Fotbollsskor, skridskor och inlines

Alla sorters hjälmar

VÄLKOMMEN TILLFARLIGT AVFALL.

ÅTERBRUKET.



På slangintematen.se får du veta mer om hur man undviker onödigt matsvinn.

I landleyskok.se hittar du många recept på rester.

På mytaste.se kan du söka på mat på rester och hitta en del läckerheter.

Hos livsmedelsverket.se finns många tips på hur du kan minska 
onödigt matsvinn.

På matsvinnet.nu finns info om hur matsvinnet skadar miljön, 
klimatet och ekonomin.

LSR Landskrona-Svalövs Renhållnings AB
0418-45 01 00 • kundtjanst@lsr.nu • www.lsr.nu

MER OM HUR DU SORTERAR

OCH VARFÖR.

HÄR ORDNAR DU FESTER

PÅ RESTER.

På lsr.nu får du hjälp med att sortera det mesta i avfall under Sortera rätt!

Hos sopskolan.se får du som går i skolan lättsam info om hur man 
förebygger och sorterar.
 
Sveriges avfallsportal sopor.nu berättar mer om hur du kan minska på soporna.

På ftiab.se får du veta hur förpackningar du återvinner blir nya produkter.

Via bjussa.se kan du skänka bort saker du inte längre behöver.


