Välkommen, här får Du kretsloppsinformation
Med Din hjälp vid sorteringen bidrar Du till minskade skador i naturen och ser till att allt mer av det Du kastar
kan gå in i ett kretslopp. Vi arbetar enligt principen:
I
I
I
I
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första hand minimera avfall vid inköp.
andra hand återanvända produkter genom olika retursystem.
tredje hand återvinna råvara till nya produkter.
fjärde hand utvinna energi på ett miljövänligt sätt.
sista hand deponera på ett miljömässigt korrekt sätt.

Här följer några enkla sorteringsråd:

Tidningar
Ja tack! Dags-, vecko- och månadstidningar, facktidskrifter, reklamtryck, postorder- och
telekataloger, skrivpapper, kuvert, ej fönsterkuvert.
Kretslopp: Ny pappersråvara för exempelvis tidningar och hygienpapper

Pappersförpackningar
Ja tack! Rengjorda och torra förpackningar. Mjölk-, ägg-, juice-, fling-, pasta och
pizzakartonger. Papperskassar, toa- och hushållsrullar, omslagspapper, papperstallrikar
och wellpapp.
Kretslopp: Ny pappersråvara för exempelvis förpackningar, ytskikt till gipsskivor

Färgade glasförpackningar
Ja tack! Rengjorda och torra flaskor och burkar. Skilj noga mellan färgat och ofärgat.
Undvik främmande föremål som kapsyler och lock.
Kretslopp: Råvara till nya glasförpackningar och isoleringsmaterial eller tillsatsmedel i
betong

Ofärgade glasförpackningar
Ja tack! Rengjorda och torra flaskor och burkar. Skilj noga mellan färgat och ofärgat.
Undvik främmande föremål som kapsyler och lock.
Kretslopp: Råvara till nya glasförpackningar och isoleringsmaterial eller tillsatsmedel i
betong

Plastförpackningar
Ja tack hårdplast! Endast förpackningar, rena och dropptorra. Dunkar, flaskor,
burkar och lock av plast. T ex crème fraiche burkar, schampo-, ketchup-, tvättoch sköljmedelsflaskor.
Ja tack mjukplast! Plastpåsar och mindre emballageplast, plastfolie, plastpåsar, plast
tuber och refillpaket. Inner påsar i t ex flingpaket, chipspåsar, frigolit och frigolittråg.
Kretslopp plastförpackningar: Ny plastråvara för nya förpackningar, sopkärl,
bullerplank, byggmaterial, blomkrukor och kabelskydd

Ragn-Sells tackar för Din medverkan i kretsloppet!

I miljöstationerna/soprummen ska allt avfall sorteras i
enlighet med de instruktioner som finns på detta blad.
Allt som Du har sorterat ut går sedan direkt till
återvinning, det garanterar vi.
Metallförpackningar
Ja tack! Rengjorda och dropptorra förpackningar av plåt och aluminium. Konservburkar,
tuber, aluminiumformar och värmeljushållare. Lock på tuber kan sitta kvar.
Kretslopp: Ny metallråvara

Komposterbart avfall/organiskt avfall
Ja tack! Komposterbart material. Matrester, frukt, grönt, fisk och bröd.
Snittblommor och mindre växter, ej plast krukor.
Kretslopp: Kompostering, rötning. Energiutvinning

Brännbart avfall/Hushållsavfall
Ja tack! Det som blir kvar efter sortering. Kladdiga förpackningar, trasigt porslin- och
keramik, disktrasor, diskborstar, blöjor. Trasiga böcker- och pärmar, återklistrade kuvert,
post-it-lappar, servetter och fönsterkuvert.
Kretslopp: Bränsleråvara vid energiutvinning

Ni vet väl att:
1 ton returpapper spar 16 träd
1 kg plastförpackningar motsvarar energin i 1 kg olja
Det går åt 95 % mindre energi att återvinna
aluminiumförpackningar jämfört med att använda jungfrulig
råvara.

”Det vore ju skräp, om inte allt gick att återvinna”
För mer information, besök gärna vår hemsida
www.ragnsells.se
018-780 43 20
Ragn-Sells tackar för Din medverkan i kretsloppet!

