Så här använder du flerfacket
Roligt att vi fick dig med i flerfacksförsöket! Ta till vara dessa
sorteringsinstruktioner. Med hjälp av dem blir det roligt och
lätt att sortera i flerfackskärlet. Fäst instruktionerna t.ex.
på sopskåpets dörr, eller på kylskåpsdörren.

Tack för
att du

sorterar!

» Om du vill kan du be om att få sms-meddelanden om undantagssituationer (se omstående sida)
» Skriv ut denna broschyr eller beställ den i pappersform från oss på adressen: monilokero@hsy.fi
» Du hittar massor av nyttig information även i vårt elektroniska nyhetsbrev och på vår webbplats
hsy.fi/flerfacket

Kolla på kartan vilken dag ditt flerfackskärl töms!
hsy.fi/flerfacket

Plastförpackningar
Lossa korkar och lock

Blandavfall

Slutavfall som inte kan återvinnas, som:

» livsmedelsförpackningar

» trasiga kläder » trasiga glaskärl

» tvättmedelsflaskor

» blöjor och övriga hygienprodukter

Små metallföremål

Bioavfall Endast
komposterbart avfall

Burkar och små föremål

» korkar och lock i metall,

» grönsaksskal

spikar » aluminiumfolie
och -formar

» förfaren mat » servetter

Avfallsguiden berättar vilken avfallstyp
ditt skräp är och vart du kan föra det

och hushållspapper

hsy.fi/avfallsguide
Vänd »

Vad tillverkar man av ditt sorterade avfall?
Bioavfall

Små metallföremål

Vår biogasanläggning i Käringmossen förruttnar bio
avfallet till biogas som vi använder för produktion av
elektricitet och värme. Dessutom uppstår det kompost i anläggningen, och den mylla som vi tillverkar
av komposten återför avfallets näringsämnen tillbaka
till naturens omlopp.

Konservburkar och andra metallföremål som samlas
in används för tillverkning av nya metallprodukter,
t.ex. spadar och stekpannor.

Plastförpackningar
Insamlad plast används för tillverkning av nya plastprodukter, t.ex. plastkassar, blomkrukor och hinkar.

Du sätter väl inte detta
i flerfackskärlet:

Blandavfall
Blandat slutavfall som inte duger för återvinning
används för produktion av fjärrvärme och elektricitet
vid Vanda avfallskraftverk.

Är ditt plastskräp
en förpackning?
JA
Är det märkt med
PVC, 03 eller 3?

Farligt avfall

Nej
Finns det rester av
farliga ämnen?
Nej

Elapparater

» Rätt plats för dessa

hittar du i: kierrätys.info

I insamlingen for
plastförpackningar

Nej
I blandavfallet

JA
I blandavfallet

JA
I insamlingen för
farligt avfall

Beställ vår kostnadsfria sms-tjänst. Via den får du information om eventuella
undantagssituationer och om annat i anslutning till tömningen av ditt flerfackskärl:
hsy.fi/flerfacket
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Gör så här om du vill ha sms om undantagssituationer

