
Källsorteringsguide
Senderöd koloniförening

Matavfall/organiskt avfall:
Matrester tillagade eller råa, även kött, fisk och ben. Frukt- och grön-
saksskal, snittblommor, kaffesump inklusive filter och tepåsar. 

Tänk på: Använd papperspåse för matavfall, lägg inte pappers-
påsen i en plastpåse. Detta ska inte läggas i påsen: plastpåsar, 
engångstallrikar, tuggummi, disktrasor, snus, cigaretter, blöjor, tyg, 
eller kattsand. 

Tidningar:
Allt som går att bläddra i. Tidningar, reklam, kataloger, 
pocketböcker och pappersark. 

Tänk på: Kasta inte kuvert, pappers- eller plastkassar bland 
tidningarna. 

Pappersförpackningar:
Tömda, rena och ihopvikta! Kartonger, omslagspapper, 
tvättmedelspaket, pappersmuggar och papperskassar.

Tänk på: Finns det annat material i förpackningen tar du bort 
det som är lätt att ta bort, till exempel en skruvkork (som du lägger 
bland hårda plastförpackningar).

Ofärgade glasförpackningar:
Tömda och rena! Burkar och flaskor av ofärgat glas. 

Tänk på: Sortera bort korkar och lock. Endast förpackningar; inte 
dricksglas, glödlampor, spegelglas eller fönsterglas. 

Färgade glasförpackningar:
Tömda och rena! Burkar och flaskor av färgat glas. 

Tänk på: Sortera bort korkar och lock. Endast förpackningar; inte 
dricksglas, keramik, glödlampor, spegelglas eller fönsterglas. 

Mjuka plastförpackningar:
Tömda och rena! Plastpåsar, plastfolie, sugrör, frigolit 
och säckar av mjukplast. 

Tänk på: Skaka ur smulor och andra rester. Lägg gärna mjukplas-
ten i till exempel en brödpåse, tryck ut luften och knyt.  

Hårda plastförpackningar:
Tömda och rena! Dunkar, burkar, flaskor och andra 
förpackningar av hård plast. 

Tänk på: Endast förpackningar; inte andra produkter av plast, 
såsom diskborstar och blomkrukor.
Stöd föreningen och skänk din pant, lägg PET-flaskorna i luckan 
utanför sophuset.

Metallförpackningar:
Tömda och rena! Konservburkar, kaviartuber, metallock, 
aluminiumfolie, kapsyler, värmeljushållare.

Tänk på: Endast förpackningar; inte andra produkter av metall 
såsom stekpannor eller bestick. 
Stöd föreningen och skänk din pant, skadade och importerade 
burkar går också bra, lämna dem hela (ej hopknycklade) i luckan 
utanför sophuset. Vi får pant per säck.

Elektronikavfall:
Saker som har batteri eller sladd, till exempel elektriska leksaker, 
radioapparater, mobiltelefoner, förlängningssladdar. 

Tänk på: Elektronikavfall som är för stort för att gå ner i kärlet 
lämnas på NSR:s återvinningscentral.
Ljuskällor (t.ex. glödlampor) och batterier har egna kärl precis 
innanför dörren.

Övrigt farligt avfall:
Bekämpningsmedel, lösningsmedel, lim, oljor, färg, 
termometer.

Tänk på: Lämnas på återvinningscentralen eller i någon av 
miljöbodarna (närmsta är vid Preem, Ängelholmsvägen 26).

Grovavfall:
Grovavfall är sådant som är för stort för att gå ner i 
kärlet, till exempel möbler, sanitetsporslin och cyklar. 

Tänk på: Grovavfall lämnas på NSR:s återvinningscentral.

Restavfall:
Restavfall är det avfall som blir över efter att du sorterat ditt 
avfall, till exempel kuvert, blöjor, keramik, disktrasa, tuggummi, 
fimpar, snus, kattsand och dammsugarpåsar.

Läkemedel och kanyler:
Läkemedel lämnas hos apoteken i en genomskinlig påse eller i en 
returpåse från apoteken. Kanyler läggs i speciell behållare som fås av 
apoteken. 

Tänk på: I restavfallet slänger du endast sådant som inte går 
att sortera. 

Tänk på: Apoteken tar inte emot febertermometrar eller 
batterier, detta lämnar du som övrigt farligt avfall. 

sophuset är öppet
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Information till dig som har kolonilott på Senderöd
Koloniföreningen ansvarar för att avfallshanteringen 
på området fungerar. Kostnaden för denna ingår i 
årsavgiften. Du lämnar ditt hushållsavfall i sophuset 
vid stora entrén. Det är öppet mellan 06.00 och 22.00 
alla dagar i veckan. Vid t.ex. renovering och annat 
underhåll då det lätt uppstår större mängder avfall 
hänvisar vi till NSR:s återvinningscentral. Det är 
upp till varje enskild kolonist att sortera avfallet 
rätt. 
Som kolonist blir det lätt många blomkrukor i 
plast, dessa räknas inte som förpackning och 
sorteras därför som restavfall. Brätten i plast 
däremot går som förpackning och sorteras som 
hårdplastförpackning. 
 
Är du osäker i vilket kärl du ska lägga avfallet i?

1. Konsultera förpackningen, det ska stå på för-
packningen hur den ska källsorteras.

2. Läs på skyltarna ovanför respektive kärl.
3. Är du fortfarande osäker går det ofta att få 

svar på NSR:s hemsida nsr.se, sök direkt på 
produkt så som ”blomkruka” i  sökfältet på 
sidan.

Stöd föreningen och skänk din pant!
Vi tar gärna emot skadade och importerade burkar 
också. Lämna dem hela (ej hopknycklade) i någon 
av luckorna för metallburkar eller PET-flaskor utan-
för sophuset. Vi får betalt per säck. 

Minska avfallet. 
Det bästa för miljön är så klart om det uppstår så 
lite avfall som möjligt. Har du kläder, köksredskap, 
möbler, cyklar och annat som fortfarande går att 
använda finns det flera ställen i NSR-regionen som 
tar emot begagnade kläder och prylar. 

Kompostera matavfall
Intresserad av att kompostera matavfall? Det är 
mycket lättare än du tror. Kom med på en av våra 
komposteringskurser. Mer information och datum 
finns på senderod.com.

Varför sortera?
Att du sorterar ditt avfall är viktigt för miljön 
och för kommande generationer. Dels för att du 
sparar på naturresurserna genom att materialen 
kan användas igen och dels för att utsläppen 
minskar. 

Viktigast att sortera
Allra viktigast att sortera ut är det farliga 
avfallet! Farligt avfall är sådant som är farligt 
för människor och miljö om det inte samlas in 
och hanteras på rätt sätt. Exempel är kemikalier, 
färg, lösningsmedel, lampor, lysrör, all 
elektronik och batterier. Farligt avfall kan du 
lämna på NSR:s återvinningscentral eller någon 
av deras miljöbodar. Närmsta hittar du vid 
Preem, Ängelholmsvägen 26. 

Grovavfall
På NSR:s återvinningscentraler kan du utan 
kostnad lämna grovavfall, elektronik, trädgårds-
avfall, farligt avfall, metall, trä och mycket mer. 
På återvinningscentralen checkar du in med ditt 
körkort eller ÅVC-kort**, ditt besök registreras 
och du ser i terminalen hur många besök du har 
kvar. Som privatperson har du tolv fria besök 
per år.

**Ansökan om ÅVC-kort
Saknar du körkort eller saknar streck- eller Qr-
kod kan du ansöka om ÅVC-kort. Blanketter 
finns i föreningshuset som du fyller i och sedan 
lämnar på återvinningscentralen. Kontakta 
styrelsen så hjälper vi dig med det.
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