
Det är lätt att sopsortera!

...så här gör du:

Öppettider:
Måndag-fredag kl 9.30-19.00

Lördag och dag före helgdag kl 9.30-14.00
Sön- och helgdag stängt

Välkommen till  
Återbruket-Returen i Sala!

Här lämnar du ditt farliga avfall, elavfall, större 
förpackningar och övrigt grovavfall.

Här kan du även lämna färgrester, bilbatteri, ke-
mikalier, glödlampor/lågenergilampor, datorer, 
TV, batteridrivna leksaker, kyl- och frysskåp, spi-
sar, tryckimpregnerat trä, metallskrot, trädgårds-
avfall, trä, wellpapp, gips och isolering, plaststolar 
och bord, soffor, sängar, frigolit, övrigt brännbart 
och alla förpackningar och tidningar.

Övrigt brännbart hushållsavfall och 
restavfall
Soppåsen under diskbänken och i badrummet, 
där allt läggs som inte kan sorteras ut och åter-
vinnas, såsom blöjor, bindor, kladdiga plastpåsar, 
gamla disk- och tandborstar, disktrasor, gamla 
skor, textilier, dammsugarpåsar, cigarettfimpar 
(släckta), hundlatrin m.m. Även mindre mängder 
porslin och dylikt läggs i behållaren/containern 
för Restavfall.

Tekniska kontoret, www.sala.se.
Återbruket-Returen, Skruvgatan 1, Sala.

Tfn 0224-74 79 81



Färgade och ofärgade glasförpack-
ningar
Sortera färgat och ofärgat glas för sig. Flaskorna 
och burkarna ska vara tomma och ursköljda för att 
undvika dålig lukt och problem i återvinningspro-
cessen.
Observera lägg ej porslin, keramik, fönsterglas, bilru-
tor, spegelglas, dricksglas och dylikt i glasbehållaren, 
det försvårar och förstör återvinningsprocessen.

Lägg inte heller glödlampor, lysrör, lågenergilampor i 
glasinsamlingen. Dessa sorteras som Elavfall/Farligt 
avfall och lämnas på Återbruket-Returen i Sala.

Plastförpackningar
Burkar, plastpåsar, dunkar, flaskor, korkar, lock, 
plastbärkassar, plastfolie, medicinkarta för tablet-
ter, chipspåsar är exempel på plastförpackningar. 
Förpackningarna ska vara tomma och rena för att 
kunna återvinnas. Ta av kapsyler och lock och lägg 
dem löst i behållaren.

Plast som inte är förpackning läggs i separat contai-
ner på Återbruket-Returen. Exempel på det är pulkor 
och plastleksaker.

Metallförpackningar
Konservburkar, tuber, värmeljushållare, läsk- och öl-
burkar utan pant, lock, kapsyler av metall är exempel 
på metallförpackningar. Förpackningarna ska vara 
tomma och rena för att kunna återvinnas.
Observera lägg ej kastruller, gardinstänger, cykel-
korgar m.m. bland förpackningarna. De ska läggas i 
containern för Metallskrot på Återbruket-Returen.

Så här sorterar du dina förpackningar med mera Pappersförpackningar 
Skölj ur mjölk- juice- och filmjölkskartongerna 
och låt torka för att förhindra dålig lukt. Större 
wellpappkartonger kan lämnas på Återbruket-
Returen. 
Pappersförpackningar finns inte på alla Omstar-
ter. Då kan du lämna pappersförpackningar på 
Återbruket-Returen.

Tidningar
Dagstidningar, veckotidningar, kontorspapper, re-
klambroschyrer m.m. är exempel på returpapper. 
Observera inga pappersbärkassar eller plastkassar 
i tidningscontainern!
Insamling för tidningar finns inte på alla Omstarter. 
Då kan du lämna tidningar m.m på Återbruket-
Returen.

Batterier
Små engångs- och uppladdningsbara batterier och 
knappcellsbatterier läggs i den röda batterilåden. 
Större och inbyggda batterier och bilbatterier läm-
nas på Återbruket-Returen i Sala där även övrigt 
elavfall lämnas.

Bioavfall, komposterbart avfall
Alla typer av matrester, både tillagade och råa, frukt, 
ägg- och grönsaksskal, bröd, kex, kakor och bullar, 
kaffesump, kaffe- och tefilter, riskrens, kräft- och 
räkskal, popcorn, godis, hushållspapper och servet-
ter, glasspinnar, tandpetare, blompinnar, blommor, 
krukväxter, jord från omplantering och så vidare 
läggs i behållaren för Bioavfall/Kompost. 
Observera fyll påsen till max 2 tredjedelar, vik ner 
och stäng till den innan du lägger den i kärlet för 
bioavfall. Det är viktigt för att slippa dålig lukt och 
flugor på sommaren och fastfrysning av avfall i 
kärlet på vintern.
Använd endast avsedd bioavfallspåse som kom-
munen tillhandahåller!

Fotograf detta uppslag: Hans Nordlander, bildN 


