
 

 

Så här hanterar Ni Ert avfall 
Det är mycket viktigt att Ert avfall hanteras på rätt sätt, inte bara för Er boendemiljö utan även för hela Sveriges 
miljö, djur och natur. Många små påverkningar kan justera ett helt kretslopp. Nedan följer regler och 
information om vad Ni sorterar i vårt soprum och vad Ni slänger på annat sätt och hur detta ska ske. 
 
Information om hur/var de olika avfallen ska sorteras 
Det är inte alltid lätt att veta vilket avfall som hör till vilken avfallskategori. Nedan finner ni därför en av många 
användbara länkar med bra och lättläst information; 
http://www.allfrakt.se/sorteringsguide  
Använd denna information som underlag för hur du ska hantera ditt avfall på de olika inlämningsställen som 
finns tillgängliga. 
 
Sortering i lägenheten 
Vid färdigställande av lägenheten utrustades den även med kärl för t.ex. matavfall, plastförpackningar, 
metallförpackningar, kartonger, och glasförpackningar. Dessa kan Ni använda för att sortera Ert avfall redan i 
lägenheten och på så sätt göra bortförsel av avfallet smidigare för Er. 
 
Sortering i vårt miljörum 
I vårt miljörum finns kärl för vissa avfallskategorier, följ instruktionerna på skyltarna ovan kärlen så att avfallet 
hamnar rätt. Detta är mycket viktigt både för ekologin och ekonomin. I miljörummet finns kärl för matavfall, 
metallförpackningar, tidningar, kartonger, plastförpackningar, och restavfall. 
 
Sortering på återvinningsstation (Göteborgs Kretslopp & Vatten) 
Den närmsta återvinningsstationen finns just nu på området ICA Maxis parkering. Vad som hanteras där är 
de vanligaste återvinningsbara materialen som tidningar, pappers-, plast- och metallförpackningar, ofärgade 
och färgade glasförpackningar samt batterier. 
 
Sortering på återvinningscentral (Renova) 
Den närmsta återvinningscentralen är Bulycke återvinningscentral, deras hemsida hittar Ni genom att följa 
denna länk; https://www.renova.se/privat/goteborg/  
och klicka på ”återvinningscentraler i Göteborg” och sen på ”Bulycke Återvinningscentral”. 
Glöm inte att det krävs ett ÅVC-kort för att kunna lämna sitt avfall och att centralen har stängt vissa dagar. 
Här kan du lämna nästan alla typer av grovavfall, förpackningar, farligt avfall och elektronik. Farligt avfall kan 
också lämnas på en Miljöstation. 
 
Grovavfall som lämnas i container 
En container för grovavfall beställs av hyresvärden och när detta sker informeras Ni om på informationstavlan 
i entrén. I denna kan Ni göra Er av med grovavfall under en begränsad tid. Grovavfall är dock inte farligt avfall 
eller t.ex. kyl och frys. 
 
Tips & tricks 
Det finns många sätt att minska sitt avfall på och värna om vår miljö, nedan finner ni en av många hemsidor 
med flera tips; http://www.envarldutansopor.nu/  
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