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Batterier (miljörum A2 + B)

El-avfall / Elektronik (miljörum A2 + B)

T.ex tv-apparater, skrivare, datorer, video, radio, 
vattenkokare, mikrovågsugn, kamera, mobiltelefoner, 
hushållsmaskiner mm 
(Tänk på att ta bort ev batterier och lämna dessa i avsedd 
behållare) 
Ej vitvaror, t.ex. kyl, frys, spis, diskmaskin tvättmaskin, 
torktumlare, dessa lämnas till närmsta återvinningscentral 
eller tillbaka där du köpt nytt (producentansvar) 

Glas ofärgat (miljörum A1 + B)

Glasburkar, vin- sprit flaskor, läskflaskor som inte kan pantas 
mm 
kapsyler, lock och korkar ska inte vara med, de sorteras efter 
materialslag.  

Ej porslin, glasvaser, ljushållare i glas keramik, dricksglas, 
kristall-, spegel- och fönsterglas, hyllglas mm 
(sorteras som mindre grovavfall och lämnas i Miljörum A2)

Glas färgat (miljörum A1 + B)

Färgade glasburkar, vin- spritflaskor, färgade flaskor utan 
pant, mm 
kapsyler, lock och korkar ska inte vara med, de sorteras efter 
materialslag. 

Ej Porslin, glasvaser, ljushållare i glas, keramik, dricksglas, 
kristall-, spegel- och fönsterglas, hyllglas mm 
(sorteras som mindre grovavfall och lämnas i Miljörum A2) 

Småbatterier, knappcells-batterier (hörapparat, köksvågar 
mm), mobilbatterier, alkaliska batterier mm 

Ej bilbatterier, moped & mc-batterier, batterier till elverktyg 
(dessa lämnas till närmsta återvinningscentral)
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Ljuskällor (miljörum A2 + B)

Glödlampor, lågenergilampor, halogenlampor, LED-lampor, 
kompakt-lysrör (t.ex. lampan i köksfläkten), böjda lysrör mm,  
korta lysrör under 60cm 

Ej lysrör längre än 60cm 

Lysrör (miljörum A2 + B)

Lysrör längre än 60 cm. 

Ej glödlampor, lågenergilampor, halogenlampor, LED-lampor, 
kompakt-lysrör (t.ex. lampan i köksfläkten), böjda lysrör,  
korta lysrör under 60cm mm 

Matavfall (miljörum A1 + B)

Rester av kött, fisk, skaldjur, pasta, ris, potatis, nudlar, mm 
bröd, äggskal, grönsaker, frukt, teblad, tepåse, kaffesump & 
filter. 

Ej snus, cigaretter, aska, kattsand, damm, vinkorkar, 
kapsyler, glasspinnar, blomjord, krukväxter mm

Metallförpackningar (miljörum A1 + B)

Konservburkar, metall-lock, dryckesburkar utan pant, tuber,  
aluminiumfolie- och formar mm, värmeljuskopp helst utan 
ljusveke, är det stearin kvar så sorteras den istället som 
restavfall. 

Ej kastruller, stekpannor, gardinstänger, persienner, knivar, 
bestick, termosar i metall, torkställningar, kompostgaller mm 
(sorteras som mindre Grovavfall och lämnas i Miljörum A2)
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Mjölk- och flingpaket, juicepaket, äggkartonger, socker- och 
mjölpåsar, skokartonger, tvättmedelspaket hushålls- och 
toarullar, pappers-bärkassar mm 

Ej plastdetaljer, papper, innerpåsar av t.ex. plast & aluminium 
mm. (sorteras efter respektive material) 

Platta till förpackningarna så får mer plats i kärlen. 

Restavfall brännbart (miljörum A1 + B)

Frigolit- matlådor, plastkrukor, kuvert, post-it-lappar, 
krukväxter, stearinljus, disk-tandborstar, disktrasor, strumpor, 
blöjor, bindor, tobak, kattsand, mindre tygbitar, garn, CD-
skivor, Kassett- videoband mm.  

Detta förbränns och blir till värme, el & varmvatten till våra 
bostäder.  
Ej isärplockade möbler, madrasser eller annat skrymmande 
som är brännbart 

Tidningar / returpapper (miljörum A1 + B)

Tidningar, veckotidningar, telefonkataloger, reklamblad, 
pocketböcker, vanligt skrivpapper, kontorspapper mm 

Ej pappers- plast kassar, böcker med hårda omslag, kuvert, 
omslagspapper, pappersförpackningar, klistermärken, post-it-
lappar. (detta förstör pappersåtervinningen och sorteras som 
Restavfall eller efter vad dom består av) 

Förpackningar av hård & mjukplast, diskmedels- ketchup-  
schampo-flaskor mm, plastlock, plasttuber, créme fraiche-
burkar, yoghurtburkar, chipspåsar, plastpåsar, plastfolie 
mm.  
Kapsyler, lock och korkar som inte är av plast sorteras efter 
materialslag. 
Ej plastkrukor, frigolit-matlådor, CD-skivor, kassettband 
mm (sorteras som Restavfall)

Pappersförpackningar (miljörum A1 + B)

Plastförpackningar (miljörum A1 + B)
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Mindre Grovavfall (miljörum A2)

T.ex. porslin, keramik, glasprydnader, mindre speglar, trasiga 
dricksglas, glashyllor, fönsterglas mm, stekpannor, kastruller, 
bestick, gardinstänger, persienner och uttjänta verktyg som 
hammare, såg och mejsel mm 

Ej madrasser, isärplockade möbler, pallar, skåpstommar, 
luckor, dörrar, eller gamla golv mm 
(detta lämnas till närmsta återvinningscentral)

Trädgårdsavfall (miljörum A2)

Lämnas i uppmärkt behållare i miljörum A2.  

Endast växtmaterial från den egna balkongen / uteplatsen 
lämnas i denna behållare. 

Ej påsar, krukor mm, dessa sorteras och läggs i avsedda 
behållare.

Överblivna läkemedel

Alltid tillbaka till Apoteket 
får EJ lämnas i miljörummen inte ens som brännbart. 

Tomma tablettkartor, så kallade blister sorterar du efter vad 
den består mest av. Är det mest plast ska den sorteras som 
plastförpackning och är det mer metall som 
metallförpackning.

Wellpapp / kartonger (miljörum A1 + B)

Wellpapp är en kartongtyp som du känner igen på det vågiga 
mellanskiktet. 

Kartonger med vaxad eller plastbelagd yta lägger du däremot 
i kärlet för pappersförpackningar. 

Platta till kartongerna så får mer plats i kärlen, 
(kniv finns på väggen för att sprätta upp kartonger mm) 
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Var noga att sortera avfallet rätt och placera det i avsedd behållare.  
Felsorterat avfall skapar lätt oreda i miljörummet.  

Det är inte tillåtet att lämna sopor/avfall vid sidan av miljörummens befintliga kärl. 
Saknas det kärl för det du vill kasta så får det inte lämnas i miljörummet. 

Nedanstående får ej placeras i något av Brf Akvarellens miljörum 

• Grovsopor som är skrymmande  
tex möbler, pallar, garderober, madrasser, cyklar m.m  

• Vitvaror, kyl, frys, spis, diskmaskin tvättmaskin, torktumlare m.m 

• Byggavfall, rivningsavfall, skåpstommar, luckor, dörrar, gamla golv m.m  

• Miljöfarligt avfall  
Exempel på miljöfarligt avfall:  
Nagellack, hårspray, färg-, lim- och lackrester, lösningsmedel, 
bekämpningsmedel, kvicksilvertermometer, sprayflaskor m.m  

• Bilbatterier, moped & mc-batterier, batterier till elverktyg mm.                                        

           Närmaste SRV återvinningscentral i kommunen finns vid Skyttbrink, 
Himmelsbodav. 19. Följ vägen mot Tumba. Efter bron över järnvägen tar du första 
avtagsvägen till vänster. Följ skyltningen…  

           Kontrollera öppettider innan du åker. 
Du behöver ett passerkort för att komma in på området, detta kan du få genom att 
kontakta SRV Återvinning: tfn 0200-26 46 00 

.          På SRV´s hemsida www.srvatervinning.se finns en mer detaljerad information om 
dom olika fraktionerna som finns i våra miljörum samt SRV´s öppettider och vad 
det är SRV tar emot. 

        
                    

TACK! för att du hjälper till att hålla rent och ser till att miljörummet är i fint 
skick och att avfallet hamnar i avsett kärl 

            eller transporteras till närmaste återvinningscentral! 

Styrelsen  


