Töm
Töm förpackningarna och se till att det inte finns några matrester kvar. Förpackningarna behöver inte
vara rengjorda men det är bra att det inte finns matrester och liknande som luktar illa och är
ohygieniskt.

Separera
Består förpackningen av mer än ett material ska du försöka skilja dem åt. En glasburk med metallock
är enkelt att ta isär, medan sprayburkens pump brukar vara svår att få bort. Låt den då sitta kvar. Om
en förpackning består av flera materialslag som inte kan separeras, ska den sorteras efter det
viktmässigt dominerande materialet.

Platta till
Böj in vassa lock på konservburken och platta gärna till. Packa mindre pappersförpackningar i större,
så tar de mindre plats både under diskbänken och på återvinningsstationen. Lägg förpackningar av
plast och metall lösa i respektive behållare. De sorteras maskinellt innan det är dags för återvinning.

Sortera
Ett enkelt och utrymmesbesparande sätt att källsortera är att samla alla förpackningarna i samma
kasse. Sedan sorterar du vid återvinningsstationen och lägger rätt förpackning i rätt behållare.

Bara förpackningar och tidningar på en återvinningsstation
Matrester, bildelar eller gamla möbler är exempel på avfall som inte ska lämnas på
återvinningsstationen, men som ibland ändå hamnar här och bidrar till nedskräpning. Om du är osäker
på vad som ska lämnas på återvinningsstationen kan du läsa mer om vad som räknas som en
förpackning.

Tips om plastpåsar med aluminiumfolie
Ibland har plastpåsar en folie av metall på insidan. Då kan det vara svårt att avgöra vilket material den
består mest av. Prova med att knyckla ihop den. Om den vecklar ut sig igen är den mest av plast. Om
den förblir hopknycklad är den mest av metall.
Tidningar
Ta bort eventuella plastomslag och påklistrade reklamlappar på tidningar och reklam. Lägg
plastomslagen i behållaren för plastförpackningar. Kuvert ska inte läggas bland tidningar eller
pappersförpackningar. De slänger du i hushållssoporna eller i brännbart.

