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saker som du kanske slänger i
soporna som vi inte kan ta hand om

Nagellack

Kläder

Färgrester och andra
kemikalier

Fyrverkerier

Målade du huset för några år sedan och
fick en slatt över? Inte heller bra att slänga
i soporna. Lämna dem till Mörkeskogs ÅVC.

Gamla fyrverkerier som du aldrig smällde
av kan bli riktigt farligt om de hamnar fel.
De ska lämnas till en återförsäljare eller till
polisen. Om du lämnar till polisen ska du
först ringa dem på 114 14.

Förpackningar och tidningar

Mediciner

Mobiltelefoner

Batterier

Är snyggt på naglarna men innehåller
ämnen som är skadliga för vår miljö. Rester
behöver tas om hand på rätt sätt. Lämna
dem till Mörkeskogs avfallsanläggning
(ÅVC).

De ska återvinnas och bli nya förpackningar
och tidningar, inte brännas upp. Lämna vid
återvinningsstation.

Har du sparat några gamla mobiler?
Släng dem inte i soporna. De innehåller
många olika metaller, vissa av dem farliga
för människa och miljö. Lämna in dem till
Mörkeskogs ÅVC, Samlaren eller där du
köper din nya mobil.

Någon annan kan vara snygg i dina
gamla kläder. Lämna till second
hand eller till insamlingsbehållare på
återvinningsstationerna. Där kan du även
lämna trasiga kläder och textil.

Överblivna mediciner passar inte heller i
soppåsen. De ska alltid lämnas tillbaka till
apoteket så att de kan förstöras på ett sätt
som inte skadar miljön.

Är bra till mycket men kan innehålla ämnen
som är farliga för både människa och
natur, som kvicksilver, kadmium och bly.
Batterier innehåller även andra metaller,
som kan återanvändas, vilket betyder att
du sparar på jordens resurser. Lämna dem
till Mörkeskogs ÅVC eller i Samlaren.

Ljuskällor

Nu är den mörka årstiden här och vi
behöver ljus! Men tänk på att lampor
och lysrör innehåller kvicksilver, ett av de
farligaste gifterna som finns. Lämna de
trasiga till Mörkeskogs ÅVC eller i Samlaren.

Vad är farligt avfall?

Farligt avfall är avfall som kan skada människor och
miljö om det hanteras på fel sätt. Det kan t.ex. vara
olika kemikalier, batterier och elektronikskrot. En av de
viktigaste sakerna du kan göra för en giftfri miljö är att
se till att det farliga avfallet inte hamnar i de vanliga
soporna eller i avloppet.

Tips!

Ta ut och spara för att ha koll senare.

Samlaren finns
i de flesta
livsmedelsbutiker i
kommunen. Här kan
du lämna ljuskällor,
batterier och
småelektronik

Genom att minska
gifterna i vårt
samhälle i dag,
hjälper vi våra barn
och kommande
generationer att få
en renare miljö!
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saker som du spolar ner och som
ställer till det i våra avloppssystem

Mediciner

Våtservetter

Färgrester och andra
kemikalier

Bindor, tamponger och
kondomer

Tops och bomullstussar

Hår

Hushållspapper

Fett

Fisken i Östersjön gillar inte din gamla
medicin! Lämna gamla och överblivna
mediciner på apoteket.

Innehåller ämnen som är skadliga för
vattenmiljön. Lämna kemikalier och
färger (även vattenlösliga) till Mörkeskogs
avfallsanläggning (ÅVC).

Dessa kan ta sig igenom reningsverket
och hamna ute i havet om de spolas
ner i toaletten. Kasta alltid dessa i
hushållsavfallet.

Stopp i toan vill ingen ha! Hushållspapper
löser inte heller upp sig i vatten,
istället sväller pappret och kan orsaka
stopp i ledningarna. Hushållspapper
och pappershanddukar slängs i
hushållsavfallet.

Snus

Visste du att det spolas ner cirka 4 miljoner
snusprillor i Sverige varje dag? Snus
innehåller tungmetaller som kadmium,
detta kan inte reningsverken ta bort. Släng
snusen i hushållsavfallet istället och bidra
till en bättre miljö.
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Tips!

Ta ut och spara för att ha koll senare.

Är en smidig produkt, men den löser
inte upp sig i vatten. Det leder till stopp
i ledningar och pumpstationer som kan
orsaka onödiga utsläpp. Släng våtservetter i hushållsavfallet.

Inget av detta ska spolas ner i toaletten,
de skapar problem. Kasta dessa i
hushållsavfallet.

Är en stark produkt som tovar ihop sig
och kan orsaka driftstopp i ledningar och
pumpar. Hår från borste och golvbrunn
slängs i hushållsavfallet.

Matolja, smör och annat fett från köket
hör inte hemma i avloppet! Det kan
orsaka stopp i rören och störningar
i reningsprocessen. Torka alltid ur
stekpannan med papper innan du diskar
den. Större mängder matolja? Häll den
överblivna oljan i en plastflaska och släng
i din påse för hushållsavfall.

Att spola rätt är lätt!
Endast kiss, bajs
och toalettpapper
får spolas ner i
toaletten.

Genom att minska
gifterna i vårt
samhälle, hjälper
vi våra barn
och kommande
generationer att få
renare vatten!

