
Tidningar och förpackningar

Alla förpackningar ska vara tömda och rengjorda. Förpack-
ningar med olika material ska separeras. Om det inte går att 
skilja de olika materialen åt, sortera förpackningarna efter det 
material som dominerar viktmässigt. 

Plastförpackningar
Exempel: flaskor, burkar, dunkar, små hinkar,  
bärkassar, plastpåsar, refillpaket, plastfolie och film. 

•  Ta av korkar och lock, sortera efter material och lägg dem 
lösa i behållarna. 

•  Lägg alla plastförpackningar löst i behållaren, inte i  
ihopknuten påse.  

Glasförpackningar
Exempel: flaskor och burkar av färgat och ofärgat glas. 
•  Skölj ur kladdigt innehåll. 
•  Ta av kapsyler, lock och korkar och sortera dem till  

 återvinning efter materialslag.
•  33 och 50 cl returflaskor lämnas mot pant i butiker.

Tidningar och trycksaker
Exempel: tidningar, tidskrifter, kataloger, reklamblad och  
broschyrer lämnas i behållare för tidningar/returpapper. 
•  Ta bort plastomslag och påklistrade reklamlappar.
•  Lägg tidningarna löst i behållaren.
Obs! Kuvert läggs i hushållsavfallet.

Metallförpackningar
Exempel: konservburkar, sprayburkar, tuber, kapsyler och 
lock, aluminiumburkar utan pant, penseltorra färgburkar, 
aluminium folie och aluminiumformar.
•  Böj in vassa lock på konservburken. Låt hatten på  

 kaviartuben sitta kvar.
•  Burkar med färg- och limrester lämnas som farligt avfall. 
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Pappersförpackningar

Exempel: sockerpåsar, pastapaket, presentpapper, mjölk- och  
juicepaket, skokartonger, toarullar och wellpapplådor. 
•  Platta till och vik ihop. Lägg mindre förpackningar i större.

Utförlig information om bland annat sortering finns på  
Förpacknings- och tidnings insamlingens webbplats  
www.ftiab.se 

Om du undrar över var närmaste återvinningsstation finns 
kan du hitta aktuella uppgifter på www.nacka.se/avfall

Tidningar och förpackningar kan lämnas på återvinnings-
stationer som Förpacknings- och tidningsinsamlingen place-
rat ut på ett 30-tal platser i kommunen.

Alla förpackningar och tidningar som samlas in återvinns 
till nya förpackningar eller nya produkter. 

Producenterna ansvarar för insamlingssystemet och anlitar 
entreprenörer för tömning och städning. På flera återvin-

ningsstationer finns även behållare för kläder och småbat-
terier. Separata behållare för tidningsinsamling finns också 
utplacerade i kommunen.

Så här SorTErar du dina förpackningar

För synpunkter om skötsel och tömning ska du kontakta 
Förpacknings- och tidningsinsamlingen,  
telefon 0200-88 03 .


