SOPSORTERING
Dina sopor kan innehålla både farliga och värdefulla ämnen. Om du sorterar dina sopor på
ett bra sätt, kan de tas om hand på ett säkert sätt: det mesta kan återvinnas. På det sättet kan
man skydda både människor och miljö. Vi kan också spara energi och naturresurser genom
att använda materialen flera gånger.

Sopsorteringsguide för hushållen i Östersund
Miljöfarligt avfall
Till exempel: målarfärg, motorolja, lösningsmedel, kemikalier,
batterier, lysrör, glödlampor, lågenergilampor, elektronik (allt
med sladd eller batteri), kosmetika.
Bor du i lägenhet kan det finnas en röd låda för miljöfarligt i
ert soprum. I många mataffärer finns ett miljöskåp där du kan
lämna ditt miljöfarliga avfall.
Matavfall
Till exempel: matrester, kaffesump, tepåsar, äggskal, hushållspapper, servietter, blommor, blomskräp.
Matavfallet får inte förpackas i vanliga plastpåsar. Det lägger
du i komposterbara påsar. Korg och påsar får du gratis i Rådhusets reception eller på återvinningscentralerna i Odenskog,
Lit och Brunflo. Vissa hyresvärdar delar ut korgar och påsar till
de boende.
Rest till förbränning
Saker av plast, papper, textil, trä, gummi, läder som inte är miljöfarliga eller förpackningar. Till exempel: diskborstar, kläder, skor,
kuvert, snören, pennor, leksaker, blöjor, bindor, bomull, tops,
cigaretter, snus. Kladdiga förpackningar får läggas här.
Rest till förbränning ska du förpacka - knyt ihop påsen!
Rest till soptipp
Endast saker av glas eller keramik som inte är förpackningar: dricksglas, speglar,
porslin, säkringar.
Än så länge finns det kärl för Rest till soptipp i vissa soprum. De är märkta Restavfall eller Deponirest. Annars ska glas och keramik lämnas på en återvinningscentral.

Återvinningscentralernas öppettider
Odenskog:
Måndag, onsdag
7 - 19
Tisdag, torsdag, fredag 7 - 16
Lördag
9 - 13
Aktuella öppet- tider hittar du alltid på
www.ostersund.se/sopor

Lit:
Måndag, onsdag
Lördag; udda veckor

16 - 19
9 - 13

Brunflo:
Tisdag, torsdag
Lördag; jämna veckor

16 - 19
9 - 13

Har du stora, tunga sopor som du vill bli av med? Det kan vara utslitna möbler eller en trasig
TV. Vissa flerbostadshus har så kallade grovsoprum. Finns inte grovsoprum kan du fråga din
hyresvärd om den kan beställa grovsophämtning. Annars ska stora, tunga sopor lämnas på en
återvinningscentral.
Läs mer om sopsortering på Östersunds kommuns hemsida www.ostersund.se/sopor

Plastförpackningar
Till exempel: plastpåsar, plastkassar, plastfolie - med eller utan tryck, plastburkar,
plastflaskor, frigolittråg, engångsmuggar och engångstallrikar av plast.
Stora frigolitskal från TV-inköpet sorterar du som plastförpackning.

Pappersförpackningar
Till exempel: pastapaket, mjölpåsar, mjölk- och juiceförpackningar,
papperskassar, presentpapper, mindre wellpappkartonger, engångsmuggar och
engångstallrikar av papper.
Wellpappkartonger sorterar du också som pappersförpackning.
Metallförpackningar
Till exempel: konservburkar, tuber, tomma sprayburkar, kapsyler, burklock,
aluminiumfolie, aluminiumformar och urskrapade färgburkar.

Glasförpackningar
Endast glasflaskor och glasburkar. Sortera i färgat och ofärgat glas.
Dricksglas, speglar, porslin och liknande ska inte sorteras som glasförpackningar sortera det som Rest till soptipp. Glödlampor och lågenergilampor består också av
glas men ska sorteras som Miljöfarligt avfall.
Tidningar och skrivpapper
Till exempel: dagstidningar, veckotidningar, magasin, reklamblad, kataloger,
broschyrer, skrivpapper, ritpapper

Sortera förpackningar efter vad de, till största delen består av. Rengör så att de
inte kladdar eller luktar och lämna på en återvinningsstation. Bor du i lägenhet kan
det finnas kärl för förpackningar i ert soprum. Lägg förpackningar och tidningar
löst i kärlen (oförpackade).

På återvinningsstationen lämnar du förpackningar och tidningar

