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VIKTIG INFORMATION OM SOPHANTERING 
 

Vi har alla ett gemensamt ansvar för att det är ordning och reda i soprummen. Om vi inte 

sorterar bra, kommer föreningen att betala höga kostnader för felsorterade sopor. Denna kostnad 

påverkar alla medlemmar och våra avgifter. Hög andel rätt sorterat avfall bidrar både till bättre 

miljö och minskade utgifter för föreningen. 

 

Vi ber er därför att läsa igenom följande sidor och att ni medverkar till ett bra boende i Brf 

Vanja. 

 

Vänligen Styrelsen 

 

Genom att sortera förpackningar och tidningar kan materialet användas igen. 

 

Tänk på att: 

Alla förpackningar som du lämnar till återvinning ska vara tomma.  

Om en förpackning består av olika material ska du dela upp den och lämna materialen var för 

sig. Om det inte går sorterar du efter det material som förpackningen till största delen består av.  

Glasförpackningar 

Sortera färgade flaskor (till exempel ölflaskor utan pant) och burkar som färgade 

glasförpackningar. Ofärgade flaskor och burkar, till exempel syltburkar och saftflaskor, sorterar 

du som ofärgade glasförpackningar. 

Hårdplastförpackningar 

Burkar, dunkar, små hinkar, flaskor, korkar eller lock är exempel på hårda plast-förpackningar. 

Pantflaskor i plast ska du lämna tillbaka till butiken. Hårdplastförpackningarna sorteras sedan i 

olika plastsorter och ibland även efter färg. Beroende på kvalitet blir de råvara till olika 

plastprodukter. 

Mjukplastförpackningar 

Bärkassar eller andra plastpåsar, medicinkartor för tabletter, chipspåsar och frigolit är exempel 

på mjukplastförpackningar. 

Pappersförpackningar 

Som pappersförpackningar ska du sortera till exempel pastakartonger, mjölkförpackningar, 

juiceförpackningar, mjölpåsar, pappersbärkassar, toarullar och förpackningar av wellpapp. 
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Metallförpackningar 

Här lägger du konservburkar, aluminiumfolie, kapsyler, burklock, öl- och läskburkar som det 

inte är pant på, tomma färgburkar, marschaller, värmeljushållare med mera.  

Tidningar 

Som tidningar ska du sortera olika former av trycksaker, till exempel tidningar, tidskrifter och 

reklamblad.  

 

Restavfall 

Restavfall är det som blir över när du har källsorterat. Ju bättre du källsorterar desto mindre 

restavfall, vilket är bra för miljön. Exempel på restavfall: Dammsugarpåse, disktrasa, tops, 

blöjor och bindor, trasig keramik.  

 

Matavfall 

Bananskal, matrester och kaffesump är inte bara skräp utan kan bli både biogödsel och 

miljövänligt drivmedel för bilar och bussar. I nordvästra Skåne ska alla sortera ut sitt matavfall 

så att det kan ingå i kretsloppet. Så pricka rätt och släng ditt matavfall i den bruna papperspåsen. 

 

I matavfallspåsen kan du slänga tillagad eller rå mat, och det du får över vid matlagning som till 

exempel potatisskal eller fiskrens. 

 

DETTA SORTERAS SOM MATAVFALL: 

• Matrester, både tillagade och råa, av kött, fisk, skaldjur med mera 

• Köttben, fiskrens, räkskal och kräftskal 

• Skal och rester från frukter, rotfrukter och grönsaker 

• Äggskal 

• Bröd, kex och kakor 

• Kaffe- och tesump inklusive filter 

• Snittblommor och mjuka växtdelar (utan jord) 

 

DETTA SKA INTE SORTERAS SOM MATAVFALL: 

• Glas, plast och metall 

• Förpackningar 

• Snus och cigaretter 

• Tuggummi 

• Tyg och vaxat papper 

• Blöjor, bindor och tamponger 

• Stearinljus 

• Jord 

• Kattsand 

• Damm från dammsugaren 

• Aska och kalk 

 

 


