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Återvinningsstationer
i Finspångs kommun

Du vinner varje gång!
TACK för att du återvinner förpackningar. Varje gång du
lämnar en förpackning till återvinning händer något stort.
Den gamla kapsylen förvandlas till en mutter. Det tillknycklade tvättmedelspaketet blir en snygg skokartong.
Den lästa tidningen blir en ny att läsa. På så sätt hjälper
du till att spara in stora mängder energi. Du ser också till
att naturens råvaror inte faller ur kretsloppet. Tack vare
dig gör miljön en stor vinst. Och därmed vinner även du
något. Varje gång du återvinner.

På följande platser i Finspångs kommun hittar du
återvinningsstationer:
ÅVC
ÅVS
MS
FS
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ÅTERVINNINGSCENTRAL
ÅTERVINNINGSSTATION
MILJÖSTATION (farligt avfall från hushållen)
FULLSTATION (förpackningar av glas, papper,
metall, plast samt tidningar och batterier)

Sorteringsguide
för hushållen i Finspångs kommun

Tätorten:
Förpackningar i ett kretslopp

Sjömansäng

Alla förpackningar och tidningar som samlas in återvinns
till nya förpackningar eller nya produkter. Hård plats kan
bli allt från bullerplank och diskborstar till blomkrukor.
Förpackningar av mjuk plast går däremot till energiutvinning. Glas, wellpapp och pappersförpackningar blir
framför allt nya förpackningar. Metallförpackningar kan
bli järnvägsräls, bilkarosser, armeringsjärn och mycket
annat. Lästa tidningar blir nytt tidningspapper.

Producentansvar
Regeringen har bestämt att varje företag som tillverkar,
importerar, fyller eller säljer förpackningar eller förpackade varor, ansvarar för att det finns ett insamlingssystem
dit slutkunderna kan lämna förpackningarna för återvinning. Det kallas producentansvar. Samma sak gäller för
tidningar och returpapper. De som tillverkar eller importerar tidningspapper och trycker eller importerar tidningar ska också ansvara för insamling och återvinning av
returpapper. Förpackningar och tidningar är två av de
första varugrupperna som fått ett producentansvar. De
utgör en stor volym av hushållssoporna och är relativt
enkla att åtgärda. Förpacknings- och returpappersproducenterna har bildat sex materialbolag som samarbetar
under namnet Förpacknings- och Tidningsinsamlingen.
All verksamhet bedrivs utan vinstsyfte.

Återvinningsstationer
Producenterna har organiserat så kallade återvinningsstationer på 6 000 platser i landet. Dit går du för att
lämna tidningar och förpackningar av plast, papper,
metall och glas. Där finns också ofta behållare för batterier och kläder.

Västralundsv., ÅVC

(FS + MS +
textil + grovsopor)
Bergslagshallen Parkeringen, ÅVS
(FS + textil)
Profilvägen
Profilvägen 7, ÅVS
(FS)
Kanalgatan
Mejeribacken, ÅVS (FS)
Nyhem
Oxhagsvägen, ÅVS (FS + textil)
Sjöviksvägen
Snippen, ÅVS
(FS + textil)
S Storängsvägen Ängslyckan, ÅVS
(FS + textil)
Viberga Parkeringen, ÅVS
(FS + textil)
Dunderbacken
Panncentralen, ÅVS (FS + textil)
Viggestorp
G:a Konsum, ÅVS
(FS + textil)
Norrmalmsvägen/Villavägen, ÅVS
(FS)

Övriga kommunen:
Falla
Industritomt vid Plico, ÅVS
Lotorp
Lorebergsv., ÅVS
Rejmyre
Folkets Hus, P-plats, ÅVS
Hävla
Affären, ÅVS
Sonstorp Affären, ÅVS
Hällestad Kiosken, ÅVS
Ljusfallshammar, Affären, ÅVS
Grytgöl
Källgårdsvägen, ÅVS
Igelfors
Affären, ÅVS

(FS)
(FS)
(FS)
(FS)
(FS)
(FS)
(FS)
(FS)
(FS)

Uppgifterna ovan kan förändras över tiden. För uppdaterad information, besök vår hemsida www.finspong.se/ftv.

AB An-Jo Tryck, Finspång -07 • 0122-126 37

Mer information
På Förpacknings- och Tidningsinsamlingens hemsida
www.ftiab.se kan du söka efter din närmaste återvinningsstation. Där finns också en sorteringslista och
mycket annan fakta.
Du är dessutom välkommen att ringa kundtjänsttelefonen på tfn: 0200-88 03 01 för att få personlig service och
svar på dina frågor.
Allt avfall som INTE har ett producentansvar ansvarar
kommunen för. Ring dem så får du veta mer om hur det
avfallet ska sorteras.
FOTOGRAF: STAFFAN BERGGREN

Återvinningscentralen Sjömansäng
Öppettider
Måndag 07.00 - 19.00 (juli 07.00 - 16.00)
Tisdag - Fredag 07.00 - 16.00
Lördag 09.00 - 12.00, åtta lördagar/år
Se annons i dagspress eller på www.finspong.se/ftv

Telefon 0122 - 852 20

www.finspong.se/ftv
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i samarbete med

Så här sorterar du dina förpackningar
När du sorterar dina förpackningar vid en återvinningsstation, eller vid den källsorteringsanläggning som kan finnas vid större hyresfastigheter, ska alla förpackningar vara tömda och
rengjorda. Förpackningar med olika material ska separeras. Om det inte går att skilja de olika
materialen åt, sortera förpackningarna efter det dominerande materialet.

PLASTFÖRPACKNINGAR
Hårda
plastförpackningar
Exempel: flaskor, burkar, dunkar och små hinkar.
Gör så här:
Ta av korkar och lock, sortera efter materialslag och lägg
dem lösa i behållarna, inte i hopknutna påsar. Medhavda
plastbärkassar får läggas bland hårda förpackningar om
behållare för mjukplast saknas.
Obs! Stora förpackningar som inte går ner i behållaren på
återvinningsstationen lämnas till Sjömansängs återvinningscentral. Plastartiklar (t ex möbler och leksaker), som inte är
förpackningar lämnas som grov- eller hushållsavfall.
Plastflaskor med pant lämnas i butiker.

Mjuka
plastförpackningar
Exempel: bärkassar, plastpåsar, refillpaket, plast-folie och
plastfilm.
I vår kommun sorterar vi inte ut mjuka plastförpackningar,
de ska läggas bland hushållsavfallet.

PAPPERSFÖRPACKNINGAR
Exempel: hundmatsäckar, sockerpåsar, pastapaket,
presentpapper, mjölk- och juicepaket,skokartonger, toarullar
och wellpapplådor.
Gör så här:
Platta till och vik ihop. Lägg mindre förpackningar i större.
Obs! Kuvert läggs i hushållsavfallet. Tidningar, reklablad
och liknande läggs i behållare för tidningar.

TIDNINGAR OCH
TRYCKSAKER
Exempel: Tidningar, tidskrifter, kataloger, reklamblad och
broschyrer.
Gör så här:
Ta bort plastpåsar och påklistrade reklamlappar innan trycksaken läggs i behållaren för tidningar/returpapper.
Obs! Kuvert läggs i hushållsavfallet.

METALLFÖRPACKNINGAR
Exempel: konservburkar, sprayburkar, tuber, kapsyler och
lock, dryckesburkar utan pant, penseltorra färgburkar och aluminiumfolie- och formar.
Gör så här:
Böj in vassa lock på konservburken. Låt hatten på
kaviartuben sitta kvar.

Så här sorterar du för övrigt
Batterier

Lysrör, lågenergilampor och glödlampor

Småbatterier av alla sorter lämnas i batteriholk vid
återvinningsstationerna eller i affären. Kommunen
ombesörjer transport till slutbehandling.

Lysrör, lågenergilampor och glödlampor lämnas till
Sjömansängs återvinningscentral. Skickas vidare för
omhändertagande av bl.a. kvicksilver.

Batterier – laddningsbara
Laddningsbara batterier lämnas till försäljningsstället
eller till Sjömansängs återvinningscentral.
OBS! Tänk på att många batterier sitter dolda i olika
produkter t ex mobiltelefoner och borrmaskiner.
Batterierna skickas vidare för omhändertagande av
nickel – kadmium och kvicksilver.

Matrester
Matrester komposteras eller läggs i hushållssoporna.
Kompostering anmäler du till Miljöavdelningen på
Finspångs kommun. De ger dig även råd om komposteringen.

Mediciner
Obs! Burkar med färg- och limrester lämnas som farligt
avfall. Stora förpackningar som inte går ner i behållaren på
återvinningsstationen lämnas till Sjömansängs återvinningscentral. Metallskrot, VVS-detaljer, stekpannor och andra
större produkter som inte är förpackningar lämnas som
grov-sopor eller till Sjömansängs återvinningscentral.

Bilbatterier

För information om elektronikavfall se
www.el-retur.se eller kontakta din kommun.

Däck lämnas tillbaka till försäljningsstället. Skickas
vidare för återvinning eller energiutvinning.

Bilbatterier återlämnas till försäljningsstället. Skickas
vidare för återvinning.

Bildäck

Dryckesburkar av aluminium lämnas mot pant i butik.

Elektronik

GLASFÖRPACKNINGAR

Elektronikskrot t ex TV, stereo, radio, datorer och hårtorkar lämnas till Sjömansängs återvinningscentral.
Skickas vidare för demontering för återvinning och
omhändertagande av farligt avfall.

Farligt avfall
Exempel: flaskor och burkar av färgat och ofärgat glas.
Gör så här:
Skölj ur förpackningen. Ta av kapsyler, lock, korkar och
sortera dem till återvinning efter materialslag.
Obs! 33 och 50 cl returflaskor lämnas mot pant i butiker.
Porslin, keramik och annat glas som inte är förpackningar
får inte lämnas i glasinsamlingen, de lämnas som grovsopor
eller på Sjömansängs återvinningscentral. Glödlampor och
lysrör får inte lämnas i glasinsamlingen, de ingår i producent-ansvaret för elektronikavfall och lämnas på
Sjömansängs återvinningscentral. För mer information se
www.el-retur.se eller kontakta din kommun.

Farligt avfall t ex olja, oljefilter, färgrester, bekämpningsmedel och lösningsmedel lämnas till
Sjömansängs återvinningscentral. Skickas vidare för
slutlig behandling.

Mediciner lämnas tillbaka till apoteket som skickar
dem vidare för destruktion. Cytostatika och övriga
cytotoxiska läkemedel samt kanyler hanteras som farligt avfall och lämnas på Sjömansängs återvinningscentral.

Möbler
Möbler och husgeråd för återanvändning lämnas till
second-handaffärer, auktionsfirmor eller kommunens
återvinningsprojekt.

Skrot
Metallskrot förutom förpackningar lämnas till
Sjömansängs återvinningscentral. Skickas vidare för
återanvändning.
OBS! Metallförpackningarna lämnas vid återvinningsstationerna.

Termometrar

Kläder
Begagnade kläder för återanvändning lämnas till
insamlingsbehållare eller till second-handaffärer.

Termometrar t ex febertermometrar lämnas tillbaka till
apoteket eller till Sjömansängs återvinningscentral.
Skickas vidare för omhändertagande av kvicksilver.

Kyl och frys
Kyl och frys lämnas till Sjömansängs återvinningscentral. Skickas vidare för omhändertagande av freon och
metallåtervinning.

Trädgårdsavfall
Trädgårdsavfall komposteras i den egna trädgården
eller lämnas till Sjömansängs återvinningscentral.

Tänk även på...
...att allt vatten ska renas. Spola inte ner sådant som inte hör hemma
i toaletten och avloppet.

