
Kundcenter 020-97 13 00

www.borasem.se

SORTERA  
MERA HEMMA 

Tack för att du sorterar!
När du återvinner går det åt mindre energi och råvaror jämfört med att 

producera nytt. Nu gör vi det enklare att återvinna - utan att du behöver åka till 

en återvinningsstation. En vinst för dig och en vinst för miljön.

Gå med i vår Facebookgrupp ”Sortera mera hemma”, där kan ni  
diskutera med oss och med varandra om det nya systemet. 

Mer information finns på borasem.se/sorteramera

D
enna trycksak sorteras bland tidningar i kärl 1.
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www.borasem.se



Hur placerar jag kärlen?
Tänk på att placera kärlen så att det blir lätt för dig att sortera och samtidigt lätt för 

chauffören att tömma från gatan. Kärlen ska stå på hårdgjord yta, till exempel asfalt 

eller stenplattor. Du kan även placera ett av kärlen eller båda på valfri plats på din  

tomt och ställa fram respektive kärl på tömningsdagen.

MINIMERA
Minimerad konsum-
tion innebär att 
vi per automatik 
minskar mängden 
avfall.

ÅTERANVÄNDA
Återanvändning 
innebär att pro-
dukter får ett nytt 
liv vilket bidrar till 
minskad nyproduk-
tion och minskad 
mängd avfall.

ÅTERVINNA
Återvinning syftar 
till att skapa nya 
produkter av 
gammalt material 
och därmed mins-
ka mängden ny 
råvara.

ENERGIUTVINNA
Energiutvinning 
innebär att 
brännbart avfall 
förbränns i ett 
kraftvärmeverk 
och omvandlas 
till nyttor såsom 
fjärrvärme, fjärr-
kyla och el.

DEPONERA
Deponering inne-
bär att man pres-
sar samman avfall 
och lägger det 
under marken i en 
så kallad deponi.

För en hållbar kretsloppsstad
I kretsloppsstaden Borås arbetar vi efter en modell där vi tar hand om så många 

energiströmmar som möjligt i staden och omvandlar dem till olika nyttor för boråsarna. 

Vi tar hand om hushållsavfall och omvandlar matavfall till biogas och brännbart 

restavfall till fjärrvärme, fjärrkyla och el. Nu vill vi även att materialåtervinning av 

förpackningar och tidningar ska öka för ett bättre kretslopp. 

Med det nya insamlingssystemet ”Sortera mera hemma” tror vi att fler förpackningar 

kan återvinnas, matavfallet blir renare och att brännbart restavfall ska minska. När 

förpackningar och tidningar återvinns sparas både energi och resurser. Erfarenheter 

från andra städer som har valt fastighetsnära insamling av förpackningar, visar att 

materialåtervinningen ökar.

Avfallstrappan visar i vilken ordning avfall bör hanteras på ett hållbart sätt. Genom att 

arbeta på detta sätt kan vi minimera mängden avfall och maximera återvinningsgraden. 

Enligt avfallstrappan bör vi alltså i första hand se till att det skapas så lite avfall som 

möjligt. Det är det bästa sättet att minska användningen av jordens resurser och 

påverkan på miljön.

Att tänka på vid tömning
• Kärlet ska stå tillgängligt på körbar väg klockan 06:00 på tömningsdagen.

• Kärlet ska stå max 5 meter från vägen där insamlingsfordonet stannar. 

• Avfallet ska falla ut av sin egen vikt (tryck därför inte ner förpackningar för hårt) och  

 locket ska vara helt stängt.

• Skotta och sanda runt kärlet vid snö och is.

• Kärl 1 och 2 töms vid olika tillfällen.

• Har kärlet ej blivit tömt på tömningsdagen, låt det stå kvar. Se driftstörningar på   

 vår hemsida för information.



Sorteras i elboxenSorteras i kärl 1 - töms varannan vecka

MATAVFALL

I svart påse sorteras 
matavfall, till  exempel 
frukt- och grönsaksrester, 
te- och kaffesump, kött-, 
fisk- och skaldjursrens 
och övriga matrester. 

Frityrolja och större mängdes 

matolja hälls på flaska med 

kork och lämnas på  

återvinningscentral.

Innehållet i de svarta påsarna 

omvandlas till fordonsgas i 

vår biogasanläggning. 

I vit påse sorteras endast 
brännbart avfall som 
inte går att återvinna, 
till exempel kuvert, 
tops, trasiga skor, blöjor, 
kattsand, blomjord och 
hushållspapper.

Knyt påsen med dubbla 

knutar så håller sorteringen 

hela vägen.

De vita påsarna med innehåll 

krossas och omvandlas till 

fjärrvärme, fjärrkyla och el till 

stora delar av Borås.

TIDNINGAR

Dags- och veckotidningar, 
kataloger, ritpapper, och 
reklamblad.

Ta bort plast runt reklam och 

tidningar. Kuvert och post-it-

lappar ska sorteras i  

brännbart restavfall.

Gamla tidningar blir nya 

tidningar och pappersfibern 

kan återvinnas upp till sju 

gånger. 

FÄRGAT GLAS

Flaskor och burkar av 
färgat glas exempevis 
vinflaskor syltburkar.

Tag av kork, kapsyl eller 

lock och sortera för sig. 

Dricksglas och porslin 

sorteras på återvinnings-

central.

Glaset blir nya 

glasförpackningar och går 

att återvinna hur många 

gånger som helst!

BATTERIER

Småbatterier sorteras i 
elboxen. 

Förvara elboxen inne och 

häng på kärlet vid behov av 

tömning. 

75 procent av innehållet i 

våra vanligaste batterier 

kan göra nytta igen. 
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Sorteras i elboxenSorteras i kärl 2 - töms var fjärde vecka

OFÄRGAT GLAS

Flaskor och burkar av 
färgat glas exemeplvis 
matoljeflaskor och sylt-
burkar. 

Tag av kork, kapsyl eller 

lock och sortera för sig. 

Dricksglas och porslin 

sorteras på återvinnings-

central.

När återvunnet glas 

används som råvara krävs 

20 procent mindre energi 

jämfört med ny råvara.

Förpackningar och delar av 
förpackningar av metall till 
exempel konservburkar, 
kaviartuber, aluminium- 
folie, burklock och kapsyler.

Korkar kan sitta kvar. 

Värmeljuskoppar sorteras 

som metallskrot på 

återvinningscentralen. 

Metallförpackningar kan 

bli motordelar och stål och 

aluminium kan återvinnas hur 

många gånger som helst. 

Förpackningar och delar 
av förpackningar av hård-
plast och mjukplast till 
exempel flaskor, burkar, 
tråg, dunkar, plastpåsar, 
plastfolie, refillpaket och 
mindre frigolit.  

Komprimera mjukplasten 

i en påse med hjälp av 

minimazern så tar den 

mindre plats. PET-flaskor ska 

pantas!

Plastförpackningar blir ny 

plast exempelvis blomkrukor, 

plastmöbler, sopsäckar och 

bärkassar. 

Förpackningar som till mer 
än hälften består av papper 
som tex mjölkförpackningar, 
tvättmedelspaket, omslags-
papper, papperskassar och 
liknande.
 

Vik ihop och platta till så tar de 

mindre plats i kärlet. Tidningar 

sorteras i tidningar och kuvert 

sorteras som brännbart  

restavfall. 

Pappersförpackningar blir nya 

pappersförpackningar och kan 

återvinnas upp till sju gånger. 

LJUSKÄLLOR

Till exempel glöd-
lampor, LED-lampor, 
halogenlampor och 
lågenergilampor. 

Förvara elboxen inne och 

häng på kärlet vid behov av 

tömning. 

97 procent av innehållet 

i en glödlampa kan 

återvinnas. 
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