SAMHÄLLSINFORMATION FRÅN SALTVIKS KOMMUN
Självklart ska vi sortera vårt avfall, minska mängden ”soptunnesopor” & spara miljön!
Detta vill vi göra tillsammans med dig.
Allt som går att återvinna eller återanvända måste sorteras ut från våras sopor så att det kommer till nytta igen.
Likaså ska allt farligt avfall lämnas in och tas omhand på ett säkert sätt så att det inte skadar oss människor och vår
natur.
Returdepån
är en bemannad återvinningscentral där hushåll kan lämna det mesta, endel gratis och annat mot avgift.
Miljöstationer
finns det två stycken. Dessa är obemannade och här kan du som privatperson gratis lämna förpackningar
och papper som sedan återvinns. Har du stora mängder lämna det istället till Returdepån.
Se sorteringsguide på följande sida.

Pant
De flesta
dryckesflaskor och
-burkar innehåller
pant och kan med
fördel pantas.

Brännbart restavfall dvs
”soptunnesopor”
Restavfall är sådant som
inte kan återvinnas, tex
dammsugarpåsar, blöjor,
bindor, dricksglas,
disktrasor, cigarettfimpar,
kattsand, leksaker av
plast, trasiga skor / kläder.
Restavfallet förs till
energiutvinning och blir
bla fjärrvärme.
Hushållen ska själva
teckna avtal med en
entreprenör om
fastighetsnära hämtning
av hushållssopor och
entreprenören fakturerar
då för servicen.
Alternativt kan man föra
det till Returdepån mot
avgift.

Kompost & bioavfall
Alla hushåll bör ha en egen kompost
om möjligt. I annat fall tar Returdepån
emot kompost. Bioavfall är allt avfall
som bryts ned biologiskt tex matrester,
äggskal, grönsaker,
hushållspapper, frukt,
potatisskal, kaffesump,
och melittapåsar.
Deponi
Är material som inte går att återvinna
och inte bryts ner. Tex byggavfall,
isolering, gipsskivor och
sanitetsporslin.
Lämnas till Returdepån mot avgift.

Textil
Hela och rena kläder och
andra textiler kan lämnas till
tex Emmaus för återbruk.
Rena textiler tas ofta emot
av större klädkedjor för
återvinning.

Återbrukshörna vid
Returdepån
Här kan man lämna tex
möbler, böcker, husgeråd,
sportutrustning
som någon annan
kan ha nytta av
istället för att det
slängs.
Det du lämnar ska vara
helt, rent och fungera.

Avgifterna finns på
www.saltvik.ax

Farligt avfall
tex. batterier, målfärg och olja
Elektronik
tex vitvaror, tv, dator, telefon
Lämnas gratis till Returdepån.

Företags-, jordbruks- och
föreningsverksamheter
omfattas generellt ej av den
kommunala avfallshanteringen
och skall därför ordna sin egen
avfallshantering, tex genom att
teckna avtal med entreprenörer
om hämtning av avfallet.

ÖPPETHÅLLNINGSTIDER
VID SALTVIKS RETURDEPÅ
från och med 31.1.2022
Måndagar
Onsdagar
Lördagar

16.00 - 20.00
16.00 - 20.00
10.00 - 13.00

ReturDepån ligger vid Getavägen 807,
nås på tel. 48 157 och 0457 345 10 57.
Betalning med kort eller kontant!

ENKEL SORTERINGSGUIDE
LÄMNAS TILL:
Miljöstation eller Returdepå
Pappersindustrin kan i sin återvinningsprocess skilja bort eventuell plast och
aluminium-beläggning från tetror.
Pappersmassan används sen för
tillverkning av ny kartong och
pappershylsor.
Vik ihop eller platta till tetrorna så tar de
mindre plats samt lägg dem i varandra.

Miljöstation eller Returdepå
Det material som samlas in används av
olika glasbruk vid tillverkning av nya flaskor
och burkar. Återvunnet glas används även
till glasull och som flytmedel i betong.

Miljöstation eller Returdepå
Efter sortering materialåtervinns endel av
plasten till ny plast medan resten energi
utvinns som ett rent energimaterial

Miljöstation eller Returdepå
Det material som samlas in sorteras med
hjälp av magneter av olika slag. Metallen
används sen till konservburkar, motordelar,
armeringsjärn m.m.

Miljöstation eller Returdepå
Det pappersmaterial som sorteras och
samlas in blir råvara för nytt
tidningspapper.

Miljöstation eller Returdepå
De pappersförpackningar du sorterar ut blir
råvara för ny kartong. Vik ihop eller platta
till kartongen så tar de mindre plats.

