Ditt skräp
– en tillgång

Sorteringsguide
Vi vill göra det lätt för dig att sortera ditt avfall. Därför får du här en guide för
hur du sorterar ut ditt avfall.
Du lägger matavfallet i det bruna kärlet och det brännbara restavfallet i det
gröna kärlet. Till restavfall räknas allt som inte kan sorteras ut till materialoch energiåtervinning eller som ska lämnas på återvinningscentral.
Har du valt fastighetsnära insamling av återvinningsmaterial (FNI)? Då kan du
även sortera ut plastförpackningar, pappersförpackningar och tidningar i det
grå kärlet.
Detta får du lägga i det bruna kärlet (Använd matavfallspåsen enligt anvisning)
• Matrester (tillagade och råa)
• Skal från frukt och grönt, ägg och skaldjur
• Mindre ben och rester från kött, fågel och fisk
• Pasta, ris och potatis
• Ost och pålägg
• Bröd, kex, kakor och godis
• Kaffesump och kaffefilter, teblad och tepåsar
• Hushållspapper med matrester, blött hushållspapper med
		 till exempel matfett
• Snittblommor
Restavfall – lägg i det gröna sopkärlet
• Aska och grillkol
• Tobak, fimpar och snus
• Krukväxter
• Hundbajs, kattsand och kutterspån
• Dammsugarpåsar
• Blöjor, tvättservetter och intimskydd
• Kuvert
• Tuggummi
• Plastfolie
• Vinkorkar

Så använder du matavfallspåsen
Använd den bruna matavfallspåsen enligt illustrationen. Placera en påse i
påshållaren och släng ditt matavfall. Använd gärna en slaskskrapa för att bli
av med överflödig vätska. Fyll inte hela vägen upp och förslut påsen innan du
lägger den i det bruna kärlet så håller vi tillsammans kärlet rent.
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Förpacknings- och tidningsåtervinning
En tredjedel av hushållsavfallet består av förpackningar. Genom att återvinna
förpackningar sparar vi energi och tar vara på naturens resurser. Plastförpackningar kan bli till sopsäckar, bullerplank eller diskborstar. Glas, wellpapp och
pappersförpackningar blir till nya förpackningar. Metallförpackningar blir till
järnvägsräls, bilkarosser, armeringsjärn och mycket mer.
Det är Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för insamling
och återvinning av förpackningar och tidningar på uppdrag av de företag som
sprider dem i Sverige. I Ale har FTI avtal med kommunen, som därmed kan
samla in förpackningar, tidningar samt mat- och restavfall.
Så sorterar du
Alla förpackningar ska vara tömda och tillplattade. Följ anvisningen för
sortering på förpackningen.
Förpackningar lämnar du på återvinningsstationen, återvinningscentralen
eller i den fastighetsnära insamlingen av återvinningsmaterial (FNI) som du
kan välja till i ditt sopabonnemang. I locket på det tvådelade kärlet för FNI
finns information om vad du sorterar i vilken del av kärlet. Här kan du lägga
tidningar samt plast- och pappersförpackningar.

Materialkategorier
• Tidningar och reklam – endast tidningar, reklam och kataloger.
• Pappersförpackningar – Endast tomma förpackningar av papper som
mjölkpaket, papperspåsar, kartonger, wellpapp, tvättmedelspaket och
omslagspapper.
• Metallförpackningar – endast tomma förpackningar av metall som
konservburkar, kaviartuber, aluminiumfolie, kapsyler och tomma
sprayburkar. Ej kastruller, bildelar eller liknande, som i stället lämnas
till återvinningscentral.
• Plastförpackningar – endast förpackningar som plastbärkassar, plastpåsar, plasttuber, refillpaket, plastfolie och plastfilm, innerpåsar i till
exempel flingpaket, flaskor, burkar, små dunkar, chipspåsar och frigolit.
Ej plastleksaker eller plastmöbler som i stället lämnas till återvinningscentral. Ej returplastflaskor, som ska pantas.
• Färgat glas – endast tomma flaskor och burkar av färgat glas. Ej trasiga
dricksglas, glödlampor, porslin
eller keramik, som i stället
lämnas till återvinningscentral.
• Ofärgat glas – endast tomma
flaskor och burkar av ofärgat glas.
Ej trasiga dricksglas, glödlampor,
porslin eller keramik, som i stället
lämnas till återvinningscentral.

Sörmossens återvinningscentral

På Sörmossens återvinningscentral i Bohus kan du som
bor i Ale lämna grovavfall,
trädgårdsavfall, återvinningsmaterial och farligt avfall. Här
kan du även be personal om
hjälp att sortera rätt.
Det ingår 10 kostnadsfria
besök i grundavgiften som du
betalar i ditt sopabonnemang.
Du får även lämna material
på återvinningscentralerna i
Göteborg, Mölndal, Härryda,
Kungsbacka, Lerum samt
Partille.
På återvinningscentralen finns
en bytarcontainer där du kan
lämna sådant som kan vara till
nytta för andra, eller själv ta
det du behöver. Du kan också
lämna in både hel och trasig
textil för återbruk i stället för
att det bränns upp. Här kan
du också lämna hela möbler,
inredning och annat.

I kommunkartan på karta.ale.se hittar du miljöstationer, återvinningsstationer
och återvinningscentral.
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Så kontaktar du oss
Under införandeperioden svarar vi på dina frågor på telefon 0303-33 02 91.
Telefontiderna hittar du på www.ale.se. Övrig tid hänvisas du till kontaktcenter
på telefon 0303-33 00 00 eller e-post kommun@ale.se.

