SOPOR & ÅTERVINNING
Om du sorterar ditt avfall rätt kan de
tas om hand om och också återvinnas.
Att återvinna något innebär att man
kan använda samma material om och
om igen eller i vissa fall delar av det.
På det här sättet tar vi hand om vår
miljö genom att vi sparar på energi
(som annars gått åt till att göra nytt
material) och dessutom sparar vi på
detta sätt också på våra
naturresurser. När du sorterar soporna
minskar avfallet som annars riskerar
att hamna på en soptipp. Visste du att
det är lag på att sortera sina sopor i
Sverige?








KÄLLSORTERING
Förpacknings- och tidningsinsamlingen har i uppdrag att se till att
förpackningar och tidningar återvinns. Vanligtvis hittar du ett kärl i
din närhet då dessa ofta är placerade strategiskt på ställen man ofta
besöker, exempelvis nära en affär. I dessa kärl kan du vanligtvis
återvinna:
Plast
Papper
Tidningar och returpapper
Glas
Metall
Batterier
ÅTERVINNINGSSTATIONER
Avfall som inte passar in på avsnittet ovanför kan du behöva kasta på
en återvinningsstation. De har flera olika typer av containers där du
kan återvinna dina saker.
I Vetlanda heter återvinningsstationen Flishult.

Flishults avfallsanläggning
Flishults avfallsanläggning ligger utmed länsväg 127 mellan
Vetlanda och Sävsjö. Här kan såväl privatpersoner som företag
lämna sitt avfall för en miljöriktig hantering. Anläggningen
rymmer flera verksamheter, bland annat återvinningscentral,
sorteringsverk, oljereningsanläggning och deponier för
avfallsrester och för miljöfarligt avfall.

Boende i Vetlanda och Sävsjö kan lämna grovavfall och farligt
avfall på återvinningscentralen. Tolv gånger om året är
kostnadsfritt. Vid ytterligare lämningstillfällen tas en avgift
ut med 100 kronor per gång. Sopor i plastpåsar som normalt
hämtas av sopbilar får inte lämnas på Flishult!
Småföretag betalar en avgift på 100 kr per gång, exklusive moms.
För att avfallet skall kunna hanteras och återvinnas på miljöbästa
sätt måste det vara sorterat. Under rubriken dokument
nedan hittar du containerkartor som visar hur avfall ska sorteras.







Grovavfall, förpackningar och tidningar
Metallskrot
Impregnerat trä
Trä, träavfall
Brännbart
Stoppmöbler


























Tegel, sten, keramik
Isolering
Fönsterglas
Däck, dock max 10 st per abonnent och år
Trädgårdsavfall, löv, gräsklipp, samt ris och grenar avskilt
Glasretur, alltså glasförpackningar
Tidningar, böcker (ej hårda delar)
Pappersförpackningar
Wellpapp
Hårdplast, mjukplast
Spis, mikro, tvättmaskin och andra vitvaror
Kyl, frys, frysbox
Farligt avfall
Färgrester, oljor, kemikalier, sprayburkar (ej tomma)
Bilbatterier
Småbatterier
TV, bildskärm
Elektronik (stereo, skrivare, lampor, datorer och även
elkablar)
Glödlampor, lysrör, lågenergilampor
Asbest. Måste vara väl förpackat och tillslutet i plast för att
kunna tas emot. (kontakta alltid personalen vid avlämning av
asbest)
Insamlingar
Klädinsamling till Human Bridge

Vapen, sprängämnen och ammunition
Vi kan inte ta emot vapen, sprängämnen och ammunition. Inte
heller fyrverkerier, raketer, nödbloss och andra pyrotekniska
produkter. Kontakta polisen för att lämna sina vapen,
sprängämnen och ammunition. Fyrverkerier kan lämnas till
återförsäljare.
Återvinningscentralen är alltid bemannad för att du som kund ska
kunna ställa frågor om hur ditt avfall ska sorteras.

PANTSYSTEMET
Sedan 1984 betalar vi något som heter pant när vi köper vissa burkar
eller flaskor. Panten är vanligtvis på en krona eller två och du får
tillbaka dessa pengar när du återlämnar burken eller flaskan till
butiken.
Sverige är ett av de ledande länderna när det gäller pantning.
Returpack tar hand om alla burkar och flaskor som sedan återvinns
och blir till nya flaskor och burkar.

