Gör en insats för
kommande generationer
Det är varken krångligt, tidskrävande eller dyrt att vara
miljövän. Att källsortera är en viktig miljöinsats som du
enkelt kan göra i din vardag. Här får du en guide som
underlättar sorteringen av de olika materialen i ditt hem.

For information in english please visit our website www.lulebo.se

Returpapper

Returkartong

Tidningar, reklamblad och kataloger sorteras som
returpapper.

Förpackningar av papper, kartong eller wellpapp
sorteras som returkartong. Exempelvis äggkartonger,
mjölkpaket, mjölpåsar och tvättmedelskartonger.
Även omslagspapper och papperskassar sorteras som
returkartong.

• Packa
• Lägg

så tätt som möjligt.

i behållaren för returpapper.

Kuvert innehåller lim och ibland plast och ska
därför läggas i brännbart.

• Gör

Vad händer sedan? Returpapper återvinns och blir
till nytt tidningspapper.

• Tryck

ihop och platta till.

• Lägg

i behållaren för returkartong.

ren smutsiga förpackningar och

låt dem torka.

Vad händer sedan? Pappersförpackningar återvinns
och blir nya förpackningar. Wellpapp blir kraftpapper
i Piteå.

Ofärgat glas

Färgat glas

Alla flaskor och burkar (förpackningar) av ofärgat
glas återvinns.

Alla flaskor och burkar (förpackningar) av färgat glas
återvinns.

• Ta

• Ta

bort kapsyler och plåtlock.

bort kapsyler och plåtlock.

• Skölj

ur flaskor och burkar.

• Skölj

ur flaskor och burkar.

• Lägg

i behållaren för ofärgat glas.

• Lägg

i behållaren för färgat glas.

Keramik, porslin och och andra produkter av glas
lägger du i behållaren för restavfall.

Keramik, porslin och och andra produkter av glas
lägger du i behållaren för restavfall.

Vad händer sedan? Insamlade glasförpackningar
smälts ned och blir nya flaskor och burkar.

Vad händer sedan? Insamlade glasförpackningar
smälts ned och blir nya flaskor och burkar.

Plastförpackningar

Metallförpackningar

Plastpåsar, glassförpackningar och andra
förpackningar av plast. Endast förpackningar
återvinns (ej leksaker eller annat av plast).

Metallskrot lämnas till återvinningscentral.
Undantaget är det lilla som uppstår i det dagliga
hushållsarbetet, som kaviartuber, aluminiumfolie,
konservburkar och kapsyler, detta läggs i
metallåtervinningen i sorteringsrummet.

• Förpackningarna
• Förpackningar

rengörs.

med rester av farliga ämnen,

även små mängder, lämnas till närmaste
återvinningscentral (se rubriken Farligt avfall).

Vad händer sedan? Plasten sorteras och blir till nya
plastprodukter, t ex fleece-tröjor, möbler och nya
förpackningar.

• Låt

korken sitta kvar på kaviartuben (så att inte

innehållet läcker ut) men gör i övrigt rent det som
läggs i metallbehållaren.
• Metallburkar

med rester av miljöfarliga ämnen,

även i små mängder, lämnas till närmaste
återvinningscentral (se rubriken Farligt avfall).

Vad händer sedan? Metall kan återvinnas hur många
gånger som helst och kan användas i alla metallprodukter.

Komposterbart

Grovsopor

Komposterbart avfall är matrester och hushållspapper
som använts för att torka upp matrester, steksky
och sås med, samt gamla krukväxter, blomjord och
liknande. Kompostpåsar får du av ditt områdeskontor,
ring för information.

I vissa soprum finns elektronikskrindor för uttjänta
elektriska apparater samt kärl för glödlampor, lysrör,
batterier med mera.
De fraktioner som inte finns i ert soprum måste
ni själv frakta till återvinningsstaionen, bland annat
möbler, grovsopor och miljöfarligt avfall. Titta på
Luleå kommuns sidor i telefonkatalogen eller på
webben var din närmaste återvinningsanläggning
finns.

Vad händer sedan? Komposterbart avfall komposteras
och blir till jordförbättringsmedel.

Återvinningscentraler
•

På återvinningscentralerna kan du lämna det mesta.
Men det ska vara sorterat.

•

Här lämnar du grovsopor som trä, trädgårdsavfall,
metallskrot, vitvaror, sten/betong, gamla möbler o dyl.

•

Här kan du även göra dig av med förbrukade förpackningar
av glas, metall, hårdplast och returkartong, samt wellpapp
och returpapper.

•

På varje återvinningscentral finns en miljöstation.

Farligt avfall

•

Farligt avfall är det som kan vara direkt skadligt för
människor eller som betraktas som skadligt för miljön
i övrigt.

Här lämnar du farligt avfall, lysrör, glödlampor, bilbatterier
och småbatterier.

Återvinningsmarknaden

Lösningsmedel, kemikalier, oljor, färger, lysrör, lågenergilampor, glödlampor, bilbatterier och bekämpningsmedel är farligt avfall. Farligt avfall lämnas till
närmaste återvinningscentral. Ett undantag är läke
medel som lämnas till apoteken.

Det som fortfarande är användningsbart eller kan repareras
körs till återvinningsmarknaden på Kronan. Här finns personal
som ser över och reparerar saker som går att återanvända, t ex
möbler, leksaker och köksutrustning. Sakerna går sedan till
försäljning. Har du problem med transporten kan du få hjälp av
återvinningsmarknadens personal.

Vad händer sedan? Det farliga avfallet sorteras och det
som inte går att återvinna oskadliggörs.

Avfallsanläggningar i Luleå kommun
• Kronan
• Sunderbyn
• Antnäs
• Råneå
Öppettider se www.lulea.se
eller i telefonkatalogen under Luleå kommun.

När du kommit så här långt i
sorteringen finns det två behållare
kvar till det som blev över!

Brännbart

Restavfall

Brännbart avfall är avfall som brinner bra men
som inte hör hemma i t ex pappers-, kartong- eller
plastbehållarna. Exempel på detta är smutsiga
förpackningar, frigolit, dammsugarpåsar, brevkuvert
och blöjor som innehåller plast.

Elproppar, porslin, glas som inte är förpackningar
och keramik är restavfall.

Vad händer sedan? Brännbart avfall förbränns och
blir till fjärrvärme i Boden.

Vad händer sedan? Eftersom det här är avfall som
inte kan återvinnas så läggs det på soptipp.

Din källsortering
Källsortering av avfall är numera inte bara en samvets
fråga för den miljömedvetne utan även ett krav i lagar
och förordningar. Lulebo vill bidra till en bättre miljö
och samtidigt underlätta för dig att göra det som krävs,
och har därför placerat källsorteringslokaler i våra
bostadsområden.
Ta ditt ansvar
Idag är källsortering en självklarhet. Hushållning med resurser och källsortering är bland det
viktigaste vi kan göra för miljön som enskilda individer.

Bra för miljön
Genom källsortering kommer det mesta av ditt avfall åter till nytta. Belastningen på miljön
minskar. Källsortering är enkelt och har mycket positiva effekter på miljön.

Enkelt för dig
När du bor hos Lulebo ligger din egen återvinningsplats inom gångavstånd från lägenheten.
Du behöver inte längre samla det källsorterade i stora högar hemma utan har det bekvämt nära
till ett komplett källsorteringsrum eller en källsorteringsplats utomhus, på ditt eget område!

Frågor?
Kontakt ditt områdeskontor om du undrar över något.

Miljöpolicy
Lulebo ska erbjuda bra bostäder och lokaler med god
inre och yttre miljö. Vi ska verka för en ekologisk hållbar
utveckling av samhället genom resurshushållning, åter
användning och minskad spridning av skadliga ämnen
vid byggnation, underhåll, förvaltning och avveckling av
bostäder och lokaler.
Vi ska följa tillämpliga lagar och föreskrifter som verk
samheten berörs av inom området och ständigt arbeta för
att minska den egna verksamhetens miljöpåverkan.

• LULEBO, KÖPMANGATAN 27, 972 33 LULEÅ, TEL 0920-23 67 00. WWW.LULEBO.SE

