SORTERINGSGUIDE
Ta Vara på skräpet!

VARFÖR SKA JAG SORTERA?
För att minska din påverkan på miljö och klimat
såklart!
Det bästa vi kan göra är att minska 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 återvinna
olika material spara på både energi, material och
vår planet. Materialet blir då nya produkter och kan
användas om och om igen!

Stål och aluminium
som återvinns sparar
95 % av energin som
behövs för att tillver
ka nya produkter.

KÄLLSORTERING – EN NATURLIG DEL AV VARDAGEN!
Att ta hand om sitt avfall på rätt sätt kan för många kännas övermäktigt.
Här kommer därför några tips på hur du kan undvika att avfall uppstår, och
därmed minskar dina avfallsmängder, och hur du gör källsorteringen till en
enkel del av vardagen!
Undvik onödiga förpackningar
Om du inte får hem avfall behöver du heller inte lägga tid på att göra dig av
med det!
Du kan till exempel...
w ta med egna tygpåsar till affären
w återanvända gamla påsar
w be att få dina ost- och charkvaror i medhavda
burkar
w handla så mycket som möjligt på lösvikt
w handla mat från lokala producenter
w planera dina matinköp och handla torrvaror i
storpack
w undvika plastförpackningar.

Slå två flugor i en smäll!
Ta med källsorteringen när du ändå ska till affären eller har ett annat ärende.
Det är onödigt att åka/cykla/gå långt bara för att slänga avfall.
Sortera vid återvinningsstationen
Har du litet hemma kan du lägga alla förpackningar i samma påse och sedan
ta med och sortera direkt vid återvinningsstationen.
Gör ett eget återvinningssystem
Gör i ordning 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 ordentligt, då blir hanteringen lättare
och du får plats med fler förpackningar i din behållare innan du måste tömma den.

NÄR DET BLÅSER – FASTSÄTTNING AV KÄRL
På Varaschlätta blåser det ofta rejält. För att minska mängden avfall som
sprids i naturen behöver vi hjälpas åt att minska antalet avfallskärl som blåser
omkull. För de allra flesta räcker
det med ett enkelt vindskydd eller
inramning för att kärlen ska stå
still även när det blåser. Men några
av er bor extra utsatt och kan periodvis ha behov av att ”låsa fast”
kärlen eller locken. Att bygga ett
vindskydd för kärlen är både fint
och effektivt. Man kan även fästa
kärlet med ett band mot en vägg
eller påle i marken.

På www.vara.se/avfall hittar du mer information.

SORTERING AV MAT- OCH RESTAVFALL
Kärl för mat- och restavfall töms samtidigt i en bil med olika fack. Alla material hålls separerade hela vägen från kärl till återvinning.
Matavfall
Matavfall är allt som blir över och inte kan
sparas när du har lagat mat. Till exempel:
• Tillagade och råa rester av kött
• Ost, pasta, äggskal och grönsaker
• Kakor
• Fisk och skaldjur
• Te, tepåsar och kaffe (även filter)
• Mindre mängd hushållspapper och
servetter.
Matavfallet rötas till biogas som används
till fordonsbränsle och biogödsel som läggs på åkrarna. Därför får inte plast
blandas i matavfallet.
Restavfall
Restavfall är det som blir över när man har sorterat ut matavfall, förpackningsmaterial och tidningar. Till exempel: Dammsugarpåsar, blöjor, tops,
kuvert, tandborste, diskborste, disktrasa, kattsand, kvitton, post it-lappar och
trasiga skor.

SMIDIGARE MATAVFALLSHANTERING
Tänk på att inte fylla matavfallspåsen över den streckade linjen och att försluta innan du lägger den i sopkärlet.
Undvik flugor, lukt och fastfrysning
1. Matavfall ska vara torrt, då slipper du lukt och
flugor. Om du råkat spola vatten över det i vasken, låt det rinna av ordentligt innan du lägger
det i matavfallspåsen.
2. Lägg använda servetter och hushållspapper i
botten av påsen. Det suger upp eventuell fukt.
3. Stäng till papperspåsen väl. Flugor kan lägga ägg
i påsen om de kommer år matavfallet.
Sommartips
1. Placera om möjligt kärlet i skugga. Vid 25 grader och 80% luftfuktighet
utvecklas flugors ägg till larver på 10 timmar. De ökar snabbt i antal då
en fluga lägger 40 ägg varannan dag. Tvätta ur och låt kärlet torka efter
tömning så bryter du cykeln.
2. Har du haft problem med flugor eller fluglarver kan du stänka lite ättika
eller strö lite trädgårdskalk i kärlet.
3. Om du vet att det är flera dagar kvar till tömning kan du mitt i högsommarvärmen lägga fiskrens och skaldjursrester i en hårt knuten plastpåse
och slänga i restavfallskärlet istället. Då blir chanserna för god grannsämja större.
Vintertips
1. Lägg en tidning i botten på matavfallskärlet under vintern, då fryser
påsen fast i tidningen istället för i kärlet.
2. Se till att hålla kärlet rent och torrt så minskar risken för fastfrysning.
3. Ruska om kärlet innan tömning så lossnar eventuella fastfrusna påsar.

Behöver du fler påsar?
Kläm fast en påse under locket på
kärlet så får du en ny bunt vid nästa
tömning. Det finns även matavfallspåsar att hämta på Återvinningscentralen i Vara eller i kommunhuset på Stora torget i Vara.

ÅTERVINNINGSSTATIONER
På återvinningsstationerna kan du lämna dina utsorterade förpackningar!
Plastförpackningar
Alla förpackningar av plast, exempelvis: tandkrämstuber, plastpåsar, frigolit, sylthinkar och chipspåsar. Lägg plasten löst i containern.
Pappersförpackningar
Alla förpackningar av papper, kartong och well läggs löst i containern. Vik ihop och platta till så får du plats med mer.
Tidningar
Tidningar, kataloger, magasin, skrivpapper, pocketböcker och
reklamblad. Trycksakerna läggs löst i containern. Ta bort plastomslag runt reklam och tidningar.
Ofärgade glasförpackningar
Tomma burkar, flaskor, saft- och vinflaskor av ofärgat glas läggs
löst i container för glasförpackningar.
Färgade glasförpackningar
Tomma burkar, flaskor eller behållare av färgat glas läggs löst i
container för färgade glasförpackningar.
Metallförpackningar
Konservburkar, tomma sprayburkar, kaviartuber, aluminiumfolie, kapsyler och metallock. Metallen läggs löst i containern. Böj
in vassa lock på konservburken. Burkar med färg- och limrester
lämnas som farligt avfall på återvinningscentralen.
Batterier
Små batterier kan lämnas på återvinningsstationer i el-kretsens
röda holk.

ÅTERVINNINGSSTATIONERNA
I VARA HITTAR DU HÄR:
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

Glas kan återvinnas
hur många gånger som
helst utan att kvalitén
försämras. Återvunnet
glas minskar koldioxid
utsläppen med 41 %
jämfört med att
tillverka nytt.

ÅTERVINNINGSCENTRAL
På återvinningscentralen kan du lämna ditt sorterade grovavfall, el- och farligt avfall. Här kan du även lämna hela och fungerande saker för återbruk. På
Ragn Sells bemannade återvinningscentral i Vara hjälper personalen gärna till
och berättar om vad som ska sorteras var.
Återbruk
Du kan lämna allt som inte är trasigt men som du själv inte längre använder, till exempel kläder, tyger, möbler, barnvagnar, cyklar,
leksaker och porslin. Det kan glädja någon annan.
El-avfall
Produkter med sladd eller batteri lämnas i utrymme på återvinningscentral eller till större elektronikbutik.
Grovavfall
På återvinningscentralen kan grovavfall sorteras efter material-
slag, till exempel hårdplast, trä osv.
Farligt avfall
Rester av färg, lösningsmedel, lacknafta, växtskyddsmedel, nagellack, sprayburkar med innehåll kvar och kemikalier lämnas i
farligt avfall-disken.
Ljuskällor & batterier
Glödlampor, lågenergilampor, halogenlampor och småbatterier.
Ljuskällor, batterier och smått elavfall lämnas på återvinningscentral eller i Samlaren som du hittar på utvalda matbutiker. Besök
www.rambo.se för att se var.
Trädgårdsavfall
Grenar, ris, kvistar, löv, fallfrukt och gräsklipp är exempel på
organiskt avfall från trädgården som inte läggs i matavfallet utan
lämnas på återvinningscentralen.
Metallskrot
Spikar, skruvar, metallskrot, VVS-detaljer, stekpannor och andra
produkter som inte är förpackningar ska lämnas som metallskrot
på återvinningscentralen.

Välkommen till Vara Återvinningscentral
ÖPPETTIDER
Måndag 12-18
Tisdag
12-18
Onsdag 12-18
Torsdag 12-20
Fredag 10-18
Lördag
9-14

Utfart

Turbingatan 14, Vara
tel. 010-723 40 00

Infart
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Gips

Tänk på att det du lastar sist blir det du lossar först!

Blandat

