Sommarstaden – källsortering – miljöstationen
Källsorteringen i Sommarstaden är en bra lösning för det normala mat- och förpackningsavfallet från
kolonilotten. Källsorteringen är öppen under de tider som miljöstationen är öppen.
Miljöstationen finns i norra änden av Sommarstaden, grinden är låst. Nyckel till grinden finns i varje
stuga. Nyckeln passar också till de allmänna toaletterna och duschrummen.
Antal kärl och sammansättning är dimensionerat för normala mängder från alla lotterna.
När man har större mängder sorterbart avfall, tex. efter en trädgårdsfest eller fest på dansbanan,
skall detta avfall tillsammans med allt annat restavfall transporteras till Tubbaryds
återvinningsstation.
Allt byggavfall och elektronik-skrot skall lämnas på Tubbaryd återvinningsstation.
Sunt förnuft gäller!

Matavfall
Exempel: Skal från frukter, rotfrukter och grönsaker, kaffe- och thesump inklusive filter, matrester
(både tillagade och råa av kött och fisk) äggskal, potatis, ost, bröd och annat, hushållspapper och
servetter, fiskrens, räkskal och kräftskal.
Gör så här: Matavfallet lägger du i fukttäta papperspåsar. Låt blött avfall rinna av en stund i vasken
först, använd gärna ett durkslag. Har du mycket blött avfall, lägg lite extra papper i botten, packa in
matavfallet i en tidning. Vik ihop påsen noggrant och lägg den i behållaren för matavfall.
Papperspåsar hämtas i skjulet på miljöstationen.
Det är tillåtet att ha en egen varmkompost, förutsatt att den är tät och isolerad, samt råttsäker.

Restavfall
Exempel: Fimpar och snus, dammsugarpåsar, städavfall, blöjor, bindor och tamponger, diskborstar,
disktrasor, städmoppar, toalettborstar, kuvert, vykort, post-it-lappar, pennor och kritor tandborstar,
tops och bomull, rakhyvlar, rakblad, plåster och bandage, ljusstumpar.
Gör så här: Till restavfall räknas avfall som inte är matavfall, förpackningsmaterial eller tidningar.
Restavfall är det som blir över när man har källsorterat, det kan samlas i plastpåse och slängs i
fraktionen för restavfall. Platta till och vik ihop. Lägg mindre förpackningar i större för att spara plats.
OBS! Plastkrukor för blommor är inte restavfall och skall inte källsorteras utan kastas på
återvinningstationen i Tubbaryd som brännbart avfall! Gäller även spannar och andra förvaringskärl
av plast

Plastförpackningar
Exempel: Flaskor, burkar, dunkar, små matförpackningshinkar.
Gör så här: Skölj ur kladdigt innehåll. Ta av korkar och lock, sortera efter materialslag och lägg dem
lösa i behållarna. Lägg alla plastförpackningar lösa i behållarna, inte i hopknutna påsar. Plastartiklar
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som till exempel möbler och leksaker (inte förpackningar) ska lämnas som grovsopor. Plastflaskor
med pant lämnas i butiker.
OBS! Plastkrukor för blommor är inte förpackningar och skall inte källsorteras utan kastas på
återvinningstationen i Tubbaryd som brännbart avfall! Gäller även spannar och andra förvaringskärl
av plast.
Engångsglas och plastbestick är inte förpackningar!

Pappersförpackningar
Exempel: Hundmatsäckar, sockerpåsar, pastapaket, presentpapper, mjölk- och juicepaket,
skokartonger, toalettrullar och wellpapplådor.
Gör så här: Platta till och vik ihop. Lägg mindre förpackningar i större för att spara plats. (Kuvert
lägger du i restavfallet och inte i behållaren för pappersförpackningar).

Tidningar
Tidningar och papper läggs i avsedd behållare. OBS inga kartonger! Kuvert av alla sorter kastas i
restavfall, det är limmet på kuvertens flik som inte kan gå med i pappersåtervinningen!

Metallförpackningar
Exempel: Konservburkar, sprayburkar, tuber, kapsyler och lock, tömda och torra färgburkar,
aluminiumfolie, aluminiumformar och metallbehållare för värmeljus.
Gör så här: Böj in vassa lock på konservburken. Låt hatten på kaviartuben sitta kvar. Burkar med färgoch limrester lämnas som farligt avfall på återvinningscentralen i Tubbaryd.
Metallskrot, VVS-detaljer, stekpannor och andra produkter som inte är förpackningar ska lämnas som
metallskrot på återvinningscentralen i Tubbaryd.

Glasförpackningar
Exempel: Flaskor och burkar av färgat och ofärgat glas.
Gör så här: Skölj ur kladdigt innehåll. Ta av kapsyler, lock och korkar. Sortera dem till återvinning
efter materialslag. 33 och 50 cl returflaskor lämnas mot pant i butik.
Porslin, keramik och annat glas som inte är förpackningsglas får inte lämnas i glasinsamlingen utan
lämnas som restavfall eller som grovsopor.
Glödlampor och lysrör får inte lämnas i glasinsamlingen. De ingår i producentansvaret för
elektronikavfall och lämnas på någon av kommunens bemannade återvinningscentraler.
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