
SOPHANTERING OCH -SORTERING 
Vi vill med denna information berätta hur man sorterar sitt avfall och vart man 
slänger det. Det är viktigt att vi alla hjälps åt! 

Sortera dina sopor enligt nedan och lägga dem i rätt sopkärl, det finns markeringar 
på kärl och på väggen. Det är inte okej att lägga sopor på golvet och därmed lämna 
åt någon annan boende att sortera eller att fylla så mycket att locket inte går att 
stänga. Är det kärlet fullt i ett rum, gå till ett annat. Det som ligger på golvet plockas 
INTE upp av de som hämtar soporna utan de lämnar istället kvar hela kärlet. Gör vi 
inte detta riskerar vi att få ökade kostnader för sophantering och det kommer att 
drabba alla medlemmar. Och det är faktiskt ett lagbrott att inte sortera sina sopor. 
 
Grovsopor ansvarar respektive medlem för att de blir lämnade på återvinningsstation. 
Liksom att dela information med de som eventuellt hjälper er att slänga sopor, som 
tex hemtjänst. 
 
Nedan information är hämtad från Stockholm Vatten och sopor.nu. 
 

Pappersförpackningar 
Exempelvis pasta- och flingpaket, mjölk- och 
juiceförpackningar, socker- och mjölpåsar, 
hundmatsäckar, pappersbär-
kassar, wellpapplådor från möbler.  

Ta gärna av plastkorkar och lägg dem bland 
plastförpackningar. Tidningar, kataloger och liknande 
ska läggas i behållaren för tidningar och returpapper. 
Kuvert ska läggas i soppåsen/brännbart. 

 

Plastförpackningar 
Plastbärkassar, plastpåsar, plasttuber, refillpaket, 
plastfilm, innerpåsar i till exempel müslipaket, flaskor, 
burkar, små dunkar och hinkar (sylt, yoghurt), chipspåsar 
och mindre frigolit, även tråg för kött och fisk. 

Ta av korkar och lock. Töm din påse med 
plastförpackningar i behållaren så att de ligger lösa, 
för att underlätta återvinningen. 

Pantflaskor i plast lämnas mot pant i butiken. 

Stora plastförpackningar (ex av frigolit) som inte går 
in i behållaren lämnas till kommunens 
återvinningscentral. 

Sådant som inte är förpackningar - pulkor, tvättkorgar, 
möbler med mera - lämnas som grovsopor. 

 



Glasförpackningar 
Sortera och lämna färgade och ofärgade 
glasförpackningar var för sig. 

Glasflaskor med pant lämnas i butiken. 

För att glasförpackningar ska kunna återvinnas får de 
inte blandas med andra föremål. Keramik, porslin, 
dricksglas och andra produkter av glas som inte 
är förpackningar lämnas som övrigt hushållsavfall 
eller grovsopor på återvinningscentralen. 

 

Tidningar och andra trycksaker 
Dags- och veckotidningar, tidskrifter, kataloger, 
reklamblad, broschyrer, kontorspapper, skriv- och 
ritpapper och pocketböcker.  

Ta bort plastomslag och lämna dessa som 
plastförpackning.  

Omslagspappret kring skrivarpapper lämnas som 
pappersförpackning. 

 

 

Metallförpackningar 
Konservburkar, sprayburkar, tuber, kapsyler, lock.  

Metallburkar med rester av färg eller 
lösningsmedel ska lämnas på återvinningen. 

Elektriska och elektroniska produkter i 
metall lämnas som el-avfall. 

Metallföremål som till exempel hållare från 
värmeljus, marschaller samt stekpannor, bestick och 
plåthinkar, lämnas till återvinningscentralen. Kom 
ihåg att peta loss vekhållaren från 
värmeljuskoppen, annars sorteras koppen ut med 
järn och aluminiumet brinner upp i smältverket.  

Pantburkar lämnas mot pant i butiken. 

 

 

 
 
 



Glödlampor och lysrör 
I lysrör och lågenergilampor finns lyspulver som 
innehåller kvicksilver, ett av de farligaste gifterna som 
finns. Därför måste de lämnas till särskild insamling 
och inte hamna i hushållssoporna. Det gäller även 
vanliga glödlampor och LED-lampor.  

 

Batterier 
Batterier kan innehålla kvicksilver, kadmium och bly. 
Lösa batterier från t ex ficklampor, klockor, 
fjärrkontroller lämnas i batteriholken.  

Produkter med inbyggda batterier lämnas på 
återvinningsstation.  

Bilbatterier lämnas på återvinningsstation eller till 
dem som säljer bilbatterier. 

 

Grovsopor 
Trasiga möbler, verktyg utan sladd eller batteri, metallskrot - stekpannor exempelvis - eller 
annat skrymmande avfall är grovsopor och lämnas av respektive medlem på 
återvinningsstationen. 

 


