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Sorteringsguide 
för avfall
Vid frågor som rör källsorteringen 
kontakta Micasa Fastigheters 
felanmälan tel: 08-508 360 01 eller 
e-post: felanmalan@micasa.se

Tack för att du sorterar så mycket 
som möjligt av ditt avfall.

Färgat glas – tomma och rena
Färgade glasflaskor och glasburkar.  
Kapsyler och lock sorteras för sig. 
Ej porslin eller keramik.

Ofärgat glas – tomma och rena
Ofärgade glasflaskor och glasburkar.  
Kapsyler och lock sorteras för sig. 
Ej porslin eller keramik.
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Rätt avfall  
på rätt plats

Farligt avfall
Färgrester, lösningsmedel, bekämpningsmedel, 
nagellack och kvicksilvertermometrar.  
Lämnas till återvinningscentral eller miljöstation.

Farligt avfall skadar natur, människor och djur om det 
inte tillvaratas på rätt sätt. Det är viktigt att avfalls-
resterna är kvar i sina ursprungliga förpackningar.

Läkemedel
Lämnas till apotek. Apoteken delar ut returpåsar för 
gammal eller överbliven medicin. Använd dessa! 

Läkemedel måste tas om hand på rätt sätt för att inte 
komma ut i naturens kretslopp. Får absolut inte spolas 
ner i toaletten.

Grovavfall
Möbler, cyklar, kastruller och blomkrukor.
Lämnas till återvinningscentral.

Källsorteringsrummet i fastigheten är 
endast till för de avfallstyper som finns 
på skyltarna vid kärlen. Avfallet nedan 
 lämnas på angiven plats.
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Metallförpackningar  
– tömda och rena
Konservburkar, kapsyler, lock, 
aluminiumfolie, värmeljus och tuber.
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Pappersförpackningar  
– tömda och rena
Kartonger, wellpapp, papperspåsar.  
Platta till och vik ihop!

Matavfall
Matrester, tepåsar, kaffe filter, mindre mängd 
äggskal och skaldjursskal, mindre mängd 
hushålls papper och ofärgade servetter.  
Ej tobak, aska eller damm.

Returpapper och tidningar
Tidningar, tidskrifter, kataloger, 
pocketböcker och kontorspapper.

Wellpapp
Större kartonger och wellpapp. 
Platta till och vik ihop!

Mindre elavfall
Mobiltelefoner, elektriska leksaker, 
brandvarnare och brödrostar. 
Batterier sorteras separat.

Småbatterier
Batterier från småelektronik. 
Ej bilbatterier.

Ljuskällor
Glödlampor och lågenergilampor. 
Hanteras varsamt!

Lysrör 

Hanteras varsamt!

Hushållsavfall – läggs i soppåse
Avfall som inte kan källsorteras: tobak, blöjor, 
tops, ljusstumpar, servetter samt mindre 
saker av plast, metall och trä som inte är 
förpackningar.

Plastförpackningar  
– tömda och rena
Plastflaskor, plastburkar, plastlock, 
plastpåsar, plasttuber och frigolit.


