SORTERINGSGUIDE - verksamheter i Aneby
Exempel på avfall
Matavfall

Avfall
som läggs i
soptunna

Restavfall
AMAQ

Köpmansgatan 4
578 21 Aneby

Avfall som
lämnas på
återvinningscentralen

Grovavfall

Exempel: Kartonger,
wellpapp,
papperspåsar,
mjölkpaket,
omslagspapper.

Hur ska det slängas

Att tänka på

•
•
•
•

Matrester, tillagade eller råa
Frukter, grönsaker och rotfrukter
Kaffesump, kaffefilter, tesump, tepåsar
Skal, som äggskal, potatisskal, skal från
skaldjur
• Bröd, kakor, kex
• Matolja
• Snittblommor

• Jord, lera, sand och
grus
• Tuggummi
• Fimpar och snus
• Blöjor, intimskydd
• Glasspinnar
• Krukväxter
- Slängs i restavfall

Slängs i gröna plastpåsar i
soptunnan.

Gör dubbelknut på påsen! Gör
knuten så tät som möjligt så att
inte kryp kan ta sig in.

• Tandborstar
• Stearinljus
• Dammsugarpåsar, diskborstar,
rengöringstrasor
• Fimpar, snus
• Hushållspapper
• Kuvert, post-it-lappar med klister
• Blöjor, intimskydd
• Kattsand, hundbajs
• Krukväxter

Alla typer av
förpackningar
-Lämnas på
återvinningsstationer

Slängs i röda plastpåsar (eller
valfri plastpåse av annan färg,
utom grön) i soptunnan.

Gör dubbelknut på påsen!

•
•
•
•
•
•

Farligt avfall tas inte
emot utav verksamheter.
- Kontakta istället lokala
entreprenörer.

Sortera avfallet efter de
olika fraktionerna på
återvinningscentralen. Kontakta
personalen för hjälp.

Verksamheter måste betala en
avgift för att få slänga avfall på
återvinningscentralen. Gå in på
www.amaq.se för att se aktuella
avgifter.

Trädgårdsavfall
Elavfall
Isolering, gips och fönster
Bildäck med och utan fälg
Tryckimpregnerat virke
Träavfall

Pappersförpackningar
Avfall som
lämnas på
återvinningsstationer

Hit hör inte

Mjölk

Plastförpackningar
Exempel: Plastburkar,
plastfickor, dunkar, frigolit,
plastpåsar, plasttuber,
plastlock, plastfolie,
plastkassar, tomma
sprayflaskor av plast.

Glasförpackningar

Tomat
Ketchup

Exempel:
Glasförpackningar
och glasburkar
utan lock. Inga
dricksglas eller
porslin.

Gå in på www.sopkollen.se för att söka efter ett avfall för att se hur det ska sorteras.
På www.ftiab.se kan du söka efter din närmaste återvinningsstation.
På vår hemsida wwww.amaq.se/avfall/verksamheter kan du läsa mer om vår avfallshantering.

Rött Vin

Metallförpackningar
Exempel:
Konservburkar,
aliminiumfolie,
kapsyler, plåtlock,
tomma sprayflaskor
av metall.

s p ra y

Tidningar & Trycksaker
Exempel:
Reklamblad,
kopieringspapper,
böcker med
mjuk rygg.

Avtal som
ska slängas

NYHETER

Stor händelse

Aneby Miljö & Vatten AB
0380-46 370
www.amaq.se

