SÅ HÄR SORTERAR DU HUSHÅLLSAVFALL
Matavfall lägger du i det bruna kärlet
De påsar du lägger matavfallet
i ska vara av plast. I rötningsanläggningen sorteras påsarna
bort. Lägg enbart matavfall i matavfallspåsen, inga glasspinnar
eller plast på gurksnutten. Ska
produktionen av biogas fungera
måste det vara enbart matavfall inuti påsarna i det bruna
kärlet. Var noga med att knyta
dubbelknut på påsarna.

Restavfall lägger du i det gröna kärlet
I det gröna kärlet lägger du
det som blir över när du har
sorterat ut förpackningar av
plast, glas, metall och papper
samt tidningar och matavfall.
Var noga med att knyta dubbelknut på plastpåsarna! Det som
inte går att lägga i en påse
lämnar du på återvinningscentralen, ÅVC.

Förpackningar av glas, metall och papper + tidningar
Det är Förpacknings- och Tidningsinsamlingen AB (ftiab.se)
som ansvarar för insamlingen av
förpackningar och tidningar. Därför
ska inget annat lämnas i återvinningsstationen. Lägg inte heller
kuvert i återvinningsstationens
tidningsinsamling, dem lägger du
i stället i restavfallet i det gröna
kärlet.

Farligt avfall

På miljöstationer kan hushåll lämna
farligt avfall kostnadsfritt. T.ex oljor,
lösningsmedel, färg, bilbatterier
med mera. Miljöstation finns på
återvinningscentralen, ÅVC.
På ÅVC kan du även lämna möbler,
uttjänta vitvaror, elektronik, kläder,
plast, överblivet el. gammalt byggmaterial samt trädgårdsavfall.
Du kan även lämna asbest, järn, porslin och impregnerat trä.

Läkemedel

Läkemedelsrester och förbrukade sprutor är också farligt
avfall men detta kan du lämna hos apotek eller motsvarande.

Adresser till ÅVC, återvinningsstationer, miljöstationer och Apotek hittar du på nästa sida >>

Det här kan du lägga i matavfallspåsen:
Matrester, både tillagade och
råa
Kött, ost
Pasta, ris
Grönsaker
Rotfrukter
Frukt
Bröd, kakor, kex och godis
Fisk, fiskrens, skaldjursrester
Äggskal
Te (även påsar)
Kaffe (även filter)

X

Du kan till exempel lägga: blöjor, gamla skor och
leksaker som inte innehåller batterier i restavfallet.

Börja med att sortera ut nedanstående:
Förpackningar av plast, glas, metall och papper samt
tidningar lämnar på återvinninsstationen

Det här ska du INTE lägga i matavfallspåsen:
Plast
Kattsand
Jord
Aska
Stearin
Snus
Cigaretter
Tuggummi

...det lägger du i stället i restavfallet,
i det gröna kärlet.
De påsar du lägger matavfallet i ska vara av plast. I
rötningsanläggningen sorteras påsarna bort. Lägg
enbart matavfall i matavfallspåsen, inga glasspinnar
eller plast på gurksnutten. Ska produktionen av
biogas fungera måste det vara enbart matavfall inuti
påsarna i det bruna kärlet. Var noga med att knyta
dubbelknut på påsarna.

HÄR HITTAR DU:
ÅTERVINNINGSCENTRAL (ÅVC)

...och farligt avfall lämnar på miljöstationen eller ÅVC

Skrymmande avfall

Lägg heller inte sådant som är för stort för att lägga i en
plastpåse i kärlet för restavfall. Det lämnar du i stället till
din återvinningscentral, ÅVC.

...sedan lägger du det du får kvar i RESTAVFALLET
i det gröna kärlet!
Knyt dubbelknut på plastpåsarna
i både grönt och brunt kärl!

Onsöns ÅVC tar emot utsorterat återvinningsbart material för vidare transport till omhändertagande.
Öppettider: Tisdag 07:15-15:30, torsdag 07:15-19:00. Perioden januari-november är det öppet sista helgfria lördagen i
månaden 09:00-13:00. Avgifter tas ut enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa. Gratis för privatpersoner.
Telefonnummer till ÅVC: 0534-19481.

ÅTERVINNINGSSTATIONER

Ed: Mitt emot Gröne Backe campingplats, Södra Moränvägen. Vid Karlssons varuhus parkeringsplats, Industrigatan 8.
Nössemark: Vid Nössemarks sågverk.
Om det är fullt i insamlingen på återvinningsstationen kan du ringa till
Förpacknings- och tidningsinsamlingen och meddela det. Ring: 0200-880 311

MILJÖSTATION

Onsöns ÅVC

LÄKEMEDEL

På Apotek Hjärtat, Magasinsgatan 10 i Dals-Ed kan du lämna
läkemedelsavfall och de tillhandahåller även kanylburkar.

