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Vi står inför stora utmaningar med global uppvärmning. Det är lätt att känna sig maktlös.  
Men saken är att du kan bidra på många sätt! Ett är att du hos Vätterhem sorterar dina sopor, 
så att materialen kan användas igen och igen i nya produkter. Det tjänar vi alla på!

Bara papperspåse runt matavfallet.  
Plastpåsen förstör nedbrytningsprocessen. 

BLI EN ÅTERVINNARE

METALLFÖRPACKNINGAR

PLASTFÖRPACKNINGAR

GLAS OFÄRGATGLAS FÄRGAT

TIDNINGARPAPPERSFÖRPACKNINGAR

Flaskor och burkar av  
färgat glas. Kapsyler  
och lock läggs i  
behållaren för plast  
eller metall.

T ex ketchupflaskor, 
glasslådor, schampo- och 
balsamflaskor, chips- och 
godispåsar, påläggsembal-
lage, plastpåsar och frigolit. 

T ex mjölk-, fil- och grädd-
förpackningar, flingpaket, 
äggkartonger, tvätt-
medelspaket, pizzakar-
tonger, omslagspapper 
och papperskassar.

Dags- och veckotidningar, 
kataloger, pocketböcker, 
reklamblad och pap-
persark.

Flaskor och burkar av 
ofärgat glas. Kapsyler 
och lock läggs i be-
hållaren för plast 
eller metall.

T ex lock, kapsyler,  
aluminiumfolie,  
konservburkar och  
metalltuber.
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MATAVFALL

RESTAVFALL

ELAVFALL 
Prylar med sladd eller batteri.  
Större saker lämnas gratis till kommunens 
sortergård. Lampor, lysrör och  
batterier går att lämna vid de  
flesta miljöhus.

För de här avfallsslagen varierar  
lämningsställe be roende på var du bor.  
Se information i ditt miljöhus alternativt 
kontakta din bovärd om du är osäker. 

T ex blöjor, kattsand, 
dammsugarpåsar, kuvert, 
fimpar, snus, disktrasor, 
bomullstops och  
trasiga skor. 

T ex skal från grönsaker, frukt och  
rotfrukter, kött-, fisk- och skaldjursrens 
samt tepåsar.  
OBS! Bara papperspåse.

TEXTILIER 
Rena, hela eller trasiga textilier liksom hela 
skor (gärna ihopknutna), hattar, filtar, hand-
väskor, skärp, accessoarer. 
Sök ”textilinsamling” på 
vatterhem.se för att hitta din  
närmaste klädcontainer.

MATOLJA 
Fyll och förslut en flaska med förbrukad 
matolja så undviker du stopp i avloppet. 
Sortera som restavfall.

TRÄDGÅRDSAVFALL 
Undvik emballage som påsar och krukor. 
Kan lämnas vid vissa miljöhus, storkom-
poster på området alternativt 
kommunens sortergård.

FARLIGT AVFALL
T ex rengöringsmedel, sprayer, nagellack, 
olja och gammalt lim kan du lämna som 
farligt avfall till förvaltningskontoret.

SECOND HAND 
Har du tänkt göra dig av med något som 
fortfarande är helt? Några miljöhus och 
fastigheter har prylbytarhyllor. Vissa 
second hand-affärer hämtar det gratis 
från dig. Eller så kan du försöka sälja det 
på Blocket.

STORT AVFALL 
T ex trasiga möbler, skidor och  
tv-apparater kan du lämna gratis till  
kommunens sortergård. Ditt 
förvaltningskontor kan tipsa dig om hur 
du smidigast kan frakta stort avfall.
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www.vatterhem.se

 Tel: 036-19 94 00  |  Mail: info@vatterhem.se

Besöksadress: Klostergatan 10 

Postadress: Box 443, 551 16 Jönköping

Tack för att du sorterar!

»Miljöhus med fullsortering underlättar för dig som

hyresgäst. Alltid nära att bli av med ditt avfall. Och vi 

gör vårt bästa för att din sortering ska bli så enkel som 

möjligt. Mitt bästa sorteringstips är att titta noga på 

skyltarna för respektive avfallsslag. Var extra noga med 

matavfallet, där får det inte hamna plast och annat rest-

avfall. Sorterar du rätt så slipper någon annan sortera 

om i efterhand. Tack för din insats!« 

Ulrika Edstrand, Bovärd på Vätterhem.

Scanna QR-koden och se vår film Träffsäker sortering.


