
 

 

 

 

      Januari 2019 

 

 

Sopor och återvinning på 

Ekehjelmstorget 

 
Vad är vad och hur gör man? 

På gården finns sopsatelliter som är anslutna till en sopsug. Där slänger du restavfall 

och i tvättstugegången finns möjligheter till återvinning av plast, glas, kartong och 

tidningar. Det finns också ett grovsoprum.  

Ofta finns en föreställning om att det inte är så viktigt att sopsortera, och att allt 

slängs i samma hög och bränns ändå. Detta stämmer inte alls. Att sopsortera är 

miljövänligt och sparar dessutom sopsugens rör, då det lätt blir stopp i dessa.  

Vi har ännu inte någon återvinning av matavfall. Det finns planer på att man år 2022 

ska kunna slänga matavfall i särskilda påsar i sopsugen som då sorterar ut dessa så att 

de kan bli biobränsle.  

Kemikalier, mediciner, kläder är exempel på andra saker som föreningen inte tar hand 

om men som heller inte bör slängas i sopsugen.   

I vår förening finns:  

• Sopsatelliter anslutna till en central sopsug för restavfall/matavfall 

• Återvinningsrum 1 för plast, glas och metall 

• Återvinningsrum 2 för grovsopor, småmetall, glas, lysrör, elektronik och 

batterier 

• Återvinningsrum 3 för tidningar, förpackningar och kartong 

Det kan ta stor plats att ha olika kärl för att sortera sopor men det faktum att 

återvinningsmöjligheter finns i huset gör det lättare. Det behöver inte gå så lång tid 

mellan varje tömning.   

Här följer information om hur vi vill att det ska fungera i vår förening.  



 

 

  



 

 

 

Sopsugen 
 Återvinning glas, Återvinningsrum 1 

 

 

I soppåsen: Restavfall och matavfall 

Exempel:  Restavfall är det som blir över när man har sorterat 

ut förpackningsmaterial, tidningar, farligt elavfall. Här lägger 

du exempelvis: äggskal, kaffesump, förstörd mat, 

dammsugarpåsar, blöjor, tops, kuvert, tandborste, disktrasa, 

cd-skivor, krukväxter och utslitna klädesplagg.  

Gör så här: Lägg avfallet i en plastpåse i sopsugssatelliterna på 

gården.  

Vad händer sen? Soppåsen förbränns i Fortums anläggning 

Högdalenverket som ligger i södra Stockholm. Vid 

förbränningen utvinns både värme och el.  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Glasförpackningar – ofärgade och färgade 

för sig 

Exempel: Syltburkar, tomma parfymflaskor i glas, saft- och 

vinflaskor.  

Gör så här: Glasförpackningar lämnas återvinningsrum 1. Skölj ur 

kladdigt innehåll. Ta av kapsyler, lock och korkar och sortera dem 

till återvinning efter materialslag. Porslin, keramik och glas som 

inte är förpackningsglas får inte lämnas i glasfacket utan lämnas 

som grovavfall. Exempel på det är en spegel. Färgat glas läggs för 

sig, ofärgat för sig. 

Vad händer sen? Allt glas hamnar hos SvenskGlasÅtervinning i 

Närke. Där bearbetas materialet till ny råvara för olika glasbruk 

och till företaget Isover i Billesholm som tillverkar glasull. 
 

 

 

 

Tänk på att alla förpackningar ska vara tömda och rengjorda. Förpackningar med olika 

material ska separeras. Om det inte går att skilja de olika materialen, sorterar du 

förpackningarna efter det viktmässigt dominerande materialet. Ofta finns det en 

märkning på förpackningen hur det ska återvinnas.  

 

Återvinningsrum 1       Återvinningsrum 2           Återvinningsrum 3 
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Metallförpackningar Pappersförpackningar, wellpapp och 

kartong 

Exempel: Konservburkar, sprayburkar, kaviartuber, aluminiumfolie, 

kapsyler, metallock. 

Gör så här: Metallförpackningar läggs i container i Återvinningsrum 1. 

Böj in vassa lock på konservburken. Låt hatten på kaviartuben sitta 

kvar. Burkar med färg- och limrester lämnas som farligt avfall. Spikar, 

skruvar metallskrot, VVS-detaljer, stekpannor och andra produkter 

som inte är förpackningar ska lämnas som metallskrot på 

återvinningscentralen. 

Vad händer sen? Förpackningar återvinns till ny råvara i stål- och 

aluminiumverk. Där formas metallen till tackor och levereras vidare 

som ny råvara till tillverkningsföretag. Visste du att man kan återvinna 

stål och aluminium hur många gånger som helst? Att återvinning av 

aluminium sparar 95 % av energin som annars behövs för att göra ny? 

Exempel: Alla förpackningar av papper, kartong och well lägger 

du i Återvinningsrum 3. Exempelvis äggkartonger, 

presentpapper, flingpaket, skokartonger, mjölpåsar och större 

kartonger för TV, etc.  

Gör så här: Materialet läggs löst direkt i facket. Vik ihop och platta 

till så får du plats med mer. Papper och kartong var för sig.  

Vad händer sen? Fiskeby Board i Norrköping återvinner insamlade 

pappersförpackningar till ny kartong och levererar vidare till 

förpackningstillverkare.  

Visste du? Att mängden pappersförpackningar som återvinns i 

Sverige motsvarar drygt en miljon träd? Att pappersfibrer kan 

återvinnas 5 - 7 gånger innan fibrerna är utslitna? 

 

 

 

Plastförpackningar Tidningar 

Exempel: Yoghurtburkar, tandkrämstuber, plastpåsar, frigolit, 

sylthinkar, chipspåsar och t. ex köttfärstråg.  

Gör så här: Plastförpackningar läggs i containrar i Återvinningsrum 1 

Vad händer sen? Plasten bearbetas på en sorteringsanläggning. 

Materialet blir ny råvara för företag som tillverkar plastprodukter. 

Visste du? Att ett ton hårda plastförpackningar kan återvinnas till 

cirka 84 000 blomkrukor? Att plastförpackningar kan återvinnas 

upp till 7 gånger innan plasten är utsliten och går till 

energiutvinning? 

Exempel: Dags- och kvällstidningar, kataloger, magasin och 

reklamblad. Allt du kan bläddra i lägger du i detta fack. Även 

pocketböcker, skrivpapper och kopieringspapper kan återvinnas.  

Gör så här: Tidningar lämnas i Återvinningsrum 3. Kom ihåg att 

ta bort plastomslag runt reklam och tidningar. Kuvert, kvitton 

och post-it-lappar lägger du i restavfallet och inte i behållaren 

för tidningar. 

Vad händer sen? Tidningarna skickas till något av de fem 

pappersbruk som tar emot svenskt tidningsreturpapper. Där blir 

returpappret till nytt papper för tidningstryckerier och tillverkare 

av hushålls- och toalettpapper. 

Visste du? Att ett ton återvunnet papper motsvarar 12 träd?   

Att returpapper kan återvinnas upp till åtta gånger? 

 

 



 

 

 

Återvinningsrum 2 

 

 

 

Glödlampor och lysrör Batterier  

Exempel: Glödlampor, lågenergilampor och halogenlampor.  

Gör så här:  Glödlampor och lysrör läggs i Återvinningsrum 2, där 

det finns särskilda kärl. De ingår i producentansvaret för 

elektronikavfall. 

Vad händer sen?  Ljuskällor transporteras till Sweden Recycling 

i Hovmantorp. Lamporna krossas och tvättas så att kvicksilvret 

från lågenergilampor och lysrör sorteras ut. Glaset sänds vidare 

och återvinns vid nytillverkning av t ex glasflaskor. Metallerna 

materialåtervinns också. 

Exempel: Småbatterier, platta batterier och batterier till 

mobiltelefon. 

Gör så här: Lösa småbatterier, produkter med inbyggda 

batterier ingår i producentansvaret för elektronikavfall. läggs i 

Återvinningsrum 2, där det finns särskilt kärl. 

Vad händer sen? Batterierna sorteras efter kemiskt innehåll.  

Materialen separeras och allt som kan återvinnas, återvinns. 

Kvicksilvret upparbetas dock för slutförvaring 

 

 

 

Grovsopor Elektronik 

Exempel: Mindre möbler, trasiga pulkor, trädgårdsavfall, 

utslitna mattor och större trasiga leksaker.  

Gör så här: Grovavfall lämnas i Återvinningsrum 2. 

Exempel: Hushållsmaskiner, elsladdar, hemelektronik, 

lamparmaturer 

 

Lägg i återvinningsrum 2 

  

 

Detta måste du själv transportera till 

återvinningsstationer:  

• Större möbler 

• Byggnadsmaterial, garderober, lister, betongväggar 

• Skrotade TV-apparater, spisar, kylskåp 

• Miljöfarligt avfall  



 

 

Återbruk – skänk dina gamla kläder och saker  

Har du rensat i garderoben och har möbler, saker och kläder som inte längre passar 

eller som du helt enkelt tröttnat på? Ge dina prylar en andra chans och gör 

samtidigt en insats för miljö och människa. 

Exempel på nära ställen som tar emot kläder och saker:   

• Stadsmissionen, Hornsgatan 58 

• Humana, Timmermansgatan 23 

• Myrorna, Götgatan 79 

• Myrorna, Hornsgatan 96 

• Emmaus, Peter Myndes Backe 8 

 

Butiker som hämtar dina saker vid dörren: 
 
MYRORNA 
Hämtar bara möbler eller flera kassar eller lådor, rådfråga på telefon. 
Tel: 020-1400044 
Vad: Det mesta förutom gammal elektronik och vitvaror. 
 
ÅTERVINNARNA 
Hämtar efter att du ringt och förklarat vad du vill skänka. 
Tel: 08-61 50 210 
Vad: Porslin, husgeråd, böcker, kläder, prylar, möbler. 
 
EMMAUS 
Hämtar minst två sopsäckar textilier eller två flyttlådor med saker. 
Tel: 08-74 42 222 
Vad: Textilier och prylar, inte böcker. 
 
RÖDA KORSET 
Hämtar efter att du ringt och förklarat vad du vill skänka, men enbart större saker. 
Tel: 08-45 24 600 
Vad: Möbler, prylar, kläder. 
 
HUMANA 
För att boka hämtning skriv till deras mail. 
Mail på webbformulär: www.textilinsamling.se 
Vad: Kläder, textiler och accessoarer. 
 
ERIKSHJÄLPEN 
Hämtar efter att du ringt och förklarat vad du vill skänka. 
Tel: Spånga: 08-36 88 20/Vårby: 08-68 00 020 
Vad: Kläder, hemtextil, husgeråd, möbler, böcker, prylar. 
 
STADSMISSIONEN 
Hämtar minst 10 kartonger eller 10 möbler. Ring för att boka hämtning. 
Tel: 08-68 42 34 10 
Vad: Det mesta förutom sängar, bokhyllor, skåp och vitvaror. 
 
VERDANDI 
Hämtar om du har tunga möbler eller mycket prylar. 
Tel: 08-10 77 33 
Vad: Kläder, hemtextil, husgeråd, möbler, böcker, prylar. 

 


