
TA VARA PÅ

SKRÄPET
Visste du att det är lag på att källsortera 
i Sverige? Genom att lämna ditt avfall till 
återvinning hjälper du dessutom till att 
reducera den påverkan din konsumtion har 
på miljön. Det bästa för miljön är såklart 
att vi minskar det totala avfallet genom att 
undvika onödiga varor, förpackningar och 
påsar. Ibland är det dock svårt att undvika 
att avfall uppstår och då kan du genom 
att lämna in förpackningar och tidningar 
för återvinning spara på både energi, 
material och vår planet.

Återvinningsstationer finns i...
w Vara Kungsgatan 38, Brandstation
w Kvänum, Järnvägsgatan 5, bakom ICA
w Vedum, Norrgatan 4, bakom Laskegården
w St Levene, Sportgatan, fotbollsplanerna
w Helås, Kvarnbacksvägen, vid lekplatsen
w Tråvad, Ågatan 2, vid Tempo
Här kan du lämna dina utsorterade förpackningar!

Hur sorterar jag rätt?

JA – Mjuka & hårda plastförpack-
ningar, plastpåsar, plastfolie, frigolit, 
bubbelplast, plastkorkar

NEJ – Slangar, pantflaskor, flaskor 
innehållande läkemedel eller kemi-
kalier (lämnas på apotek/som farligt 
avfall på ÅVC)

Plast

JA – Mjölkpaket, juicepaket och lik-
nande, papperskassar, hushålls- och 
toalettrullar, omslagspapper/present-
papper, kartonger

NEJ – Plast, kontorspapper, tidning-
ar

Papper

JA – Konservburkar, metallburkar, 
kapsyler, metalltuber, aluminiumfolie, 
tomma medicinrör, tömda spraybur-
kar, värmeljuskoppar (OBS! separera 
vekhållaren från koppen)

NEJ – Pantburkar, ej tömda spray-
flaskor, färgburkar med färgrester, 
stekpannor och grytor, metallskrot

Metall

JA – Tomma glasförpackningar, bur-
kar och flaskor

NEJ – Porslin, kristallglas, spegelglas, 
glödlampor

Glas

JA – Tidningar, reklamblad, kontors-
papper, broschyrer, kataloger, böcker 
utan pärmar

NEJ – Kuvert, post-it lappar, 
pappers- och plastpåsar, kartong, 
pappersförpackningar

Tidningar



Hur blir källsortering en naturlig 
del av livspusslet?
Att ta hand om sitt avfall på rätt sätt kan för många kännas övermäktigt. 
Då finns det två alternativ som kan underlätta; antingen undvika att avfall 
uppstår där hemma eller se till att skapa ett bra system och rutiner för att 
göra det hela så enkelt som möjligt. Det bör trots allt vara lika enkelt att ta 
hand som skräpet som det är att släpa hem prylarna som orsakar det. Här 
kommer några tips på hur du minskar dina avfallsmängder och hur du gör 
källsortering till en naturlig del av vardagen!

1 Undvik onödiga förpackningar när du handlar. Om du inte får hem 
avfall behöver du heller inte lägga tid på att göra dig av med det!

Du kan till exempel...
• ta med egna tygpåsar
• återanvända gamla påsar
• be att få dina ost- och charkvaror i  

medhavda burkar
• handla så mycket som möjligt på lösvikt
• handla mat från lokala producenter
• planera dina matinköp och handla 

torrvaror i storpack
• undvik plastförpackningar.

2 Ta med källsorteringen när du ändå ska till affären eller har ett annat 
ärende, två flugor i en smäll! Det är onödigt att åka/cykla/gå långt 
bara för att slänga avfall.

4 Gör iordning ett fungerande 
system hemma där du kan 
sortera dina förpackningar. När 
en behållare blir full tar du med 
den till återvinningsstationen och 
besöket blir på så sätt smidigare 
eftersom förpackningarna redan 
är sorterade. Se till att ha tryckt 
ihop förpackningar och lagt dom 
i varandra, då blir hanteringen 
lättare och du får plats med fler 
förpackningar i din behållare 
innan du måste tömma den.

Avfallstrappan
Avfallstrappan är framtagen för att göra det lättare att navigera gällande kon-
sumtion och avfallshantering i vardagen. Genom att sträva uppåt i avfallstrap-
pan kan vi tillsammans närma oss ett mer hållbart samhälle.

Läs mer på www.vara.se

3 Har du litet hemma kan du lägga alla förpackningar i samma påse 
och sedan ta med och sortera vid återvinningsstationen. Det bety-
der kanske att du måste gå dit lite oftare men du slipper i alla fall ett 
berg av skräp där hemma.


