Datum
2018-01-10

Information om avfallshantering
Genom att återvinna och ta hand om vårt avfall kan vi tillsammans spara på naturens
resurser. Att sortera och återvinna rätt är av stor betydelse. Numera har Njudung energi
tagit över ansvaret för vår avfallshantering. De har valt att inte skicka ut den uppskattade
informationskalender som tidigare Sävsjö kommun sänt ut till alla hushåll. Information
finns numera samlad på Njudung energis webbplats www.njudung.se. Där finns under
fliken ”Avfall och återvinning” bra information om miljö och återvinning.
Om du vill ha information i pappersformat så kan du hämta det hos Njudung Energis
kundservice eller i Sävsjö kommuns reception. Det går även bra att ringa 0383-76 38 00
(Njudung Energi) eller 0382-152 00 (Sävsjö kommun) så skickar vi detta hem till dig.

Bilagt här finns följande information:
1. Sorteringsguide för hushållsavfall.
2. Schema för hämtning av grovsopor i Sävsjö kommun.
3. Hämtning vid Miniåtervinningscentral i Sävsjö, Rörvik, Vrigstad och Stockaryd.
4. Öppettider med mera på Flishults avfallsanläggning
5. Information om trädgårdsavfall.
6. Förpackningsinsamling vid återvinningsstationer

Besöksadress

Postadress

Telefon

SMS

Mejl

Webbplats

Djurgårdsgatan 1

SE-576 80 Sävsjö

+46 382 152 02

+46 702 462 535

stefan.gustafsson@savsjo.se

www.savsjo.se

Sorteringsguide för hushållsavfall i Aneby, Eksjö, Sävsjö, Uppvidinge och Vetlanda
					

www.rattipasen.se - sorteringsguiden på nätet!

Avfall som läggs i soptunnan

RÄTT I
PÅSEN!

Avfall som lämnas på återvinningscentral
eller hämtas av sopbilen

Matavfall

Restavfall

Farligt avfall

Grovavfall

I gröna påsar ska endast matrester
från köket läggas. Av rent matavfall
återvinns högvärdig biogödsel och
fordonsbränsle.

Restavfall är det som blir över efter att
man sorterat ut förpackningar, tidningar, matavfall och farligt avfall. Restavfall
sopförbränns för att undvika sopberg.

Olika avfall från hushåll som på ett eller
annat sätt är eller kan bli farliga. Farligt
avfall skall sorteras helt för sig.

Skrymmande avfall från hushåll

Exempel på matavfall
Rester från matlagning, matrester,
kaffesump, frukter, grönsaker, tepåsar,
kött, ben, skaldjur och skal, potatisskal,
margarin, ost, äggskal, matolja. Även
snittblommor kan läggas i påsen.

Exempel på restavfall
Dammsugarpåsar, diskborstar, porslin,
keramik, muggar, dricksglas, ugnsfast
glas, kattsand, blöjor, intimskydd, kall
aska, kuvert, hundbajspåsar, tandborstar, snus, fimpar, böcker med hård rygg,
textiler, skor, leksaker (ej elektriska),
matbestick, tuggummi, stearinljus,
torkpapper, rengöringstrasa och även
krukväxter

Exempel på farligt avfall är aceton, limoch lackrester, motorolja, nagellack,
parfym, hårfärg, ej tomma sprayflaskor,
färg samt uttjänta elektriska produkter som ljuskällor, lysrör, hushållets
elektriska apparater, el-leksaker, klockor
och batterier

Elavfall
Vitvaror, TV, stereoanläggning, eldrivna
hushållsmaskiner, bilbatterier
Brännbart
Bord, skåp, soffa, matta, pulka
Metallskrot
Hobby- och trädgårdsverktyg, cykel,
köksredskap, bestick, gräsklippare tömd
på olja
Deponirest
Porslin, keramik
________________________________

________________________________
Vid lämnande i miljöbox ska farligt avfall separeras på lämpligt sätt. Kemikalie utan originalförpackning ska märkas.
Bor du i lägenhet, fråga hyresvärden var
ditt farliga avfall kan lämnas.

Vid hämtning ska grovavfall om det är
möjligt delas i kollin eller sorteras i vattentåliga säckar på maximalt 15 kg per
styck. Varje säck ska vara tydligt märkt
med innehåll som ELAVFALL, BRÄNNBART, METALLSKROT, DEPONIREST
Vitvaror får inte delas.
Bor du i lägenhet, fråga hyresvärden var
ditt grovavfall kan lämnas.

________________________________

________________________________

Lägg inget annat än matavfall i gröna
påsar. Allt annat förstör återvinningen!

Använd röd påse eller andra plastpåsar
som inte är helt gröna.

Tack för att du sorterar rätt!

Använd aldrig grön påse för restavfall!

Sävsjö och Vetlanda kommuner

Eksjö kommun

Uppvidinge kommun

Aneby kommun

Njudung Energi
0383-76 38 00 www.njudung.se

Eksjö Energi AB
0381-19 20 20 www.eksjoenergi.se

0474-470 75 www.uppvidinge.se

Aneby Miljö & Vatten AB
0380-463 70 www.amaq.se

Läkemedel och kanyler
Ska alltid lämnas till apotek

Byggavfall
Lämnas på återvinningscentral

Förpackningar och tidningar
till återvinningsstationen
Pappersförpackningar

Kartonger, wellpapp, papperspåsar,
mjölk-, fil- och saftförpackningar av
papper

Plastförpackningar

Plastburkar, plastflaskor, dunkar, småhinkar, frigolit, plastpåsar, plasttuber,
refillpaket, plastlock, plastfolie, plastkassar, tomma sprayflaskor av plast.

Glasförpackningar

Glasflaskor och glasburkar utan lock,
Inga dricksglas eller porslin!

Metallförpackningar

Konservburkar, aluminiumfolie,
kapsyler, plåtlock, tomma sprayflaskor
av metall

Tidningar och trycksaker

Kataloger, reklamblad, böcker med
mjuk rygg
_______________________________
FTI ansvarar för återvinningsstationer
Telefon 0200-88 03 11 www.ftiab.se

2017-03-09

Grovsoporsturer
Sävsjö kommun 2018

NORDOST (NO) – SÄVSJÖ
Bjännesby, Femtinge, Forsa, Grimsholm, Komstad, Mäjensjö, Skrapstad, Vallsjöbaden,
Hultagåd
2 jan, 5 feb, 28 feb, 3 april, 30 april, 31 maj, 1 juli, 31 juli,
3 sep, 1 okt, 21 okt, 3 dec.

NORDVÄST (NV) - VRIGSTAD
Bjärkaryd, Holkaryd, Horvesryd, Hylletofta, Lämmarp, Nordanskog, Norra Boda, Norra
Ljunga, Rickelstorp, Stenshult, Åkaköp
15 jan, 19 feb, 19 mars, 16 april, 16 maj, 18 juni, 16 juli, 13 aug
17 sep, 15 okt, 14 nov, 17 dec.

SYDOST (SO) - STOCKARYD
Stockaryd, Björnhult Burseryd, Eskilstorp, Hjärtlanda, Häggatorp, Hjärtnäs, Hultsjö,
Ormestorp, Lommaberg, Nässja, Rosen, Skepperstad, Stigåsa, Svältestorp, Örsby
3 jan, 6 feb, 1 mars, 4 april, 2 maj, 4 juni, 3 juli, 1 aug,
4 sep, 2 okt, 1 nov, 4 dec.

SYDVÄST (SV) - RÖRVIK
Allgunnaryd, Applehult, Bjärkanäs, Bodaryd, Båreskalla, G:a Hjälmseryd, Hetseryd,
Hökhemmet, Kännestubba, Lövshult, Målen, Släthult, Uggleryd, Äpplaryd, Lammhult
16 jan, 20 feb, 20 mars, 17 april, 17 maj, 19 juni, 17 juli, 14 aug,
18 sep, 16 okt, 15 nov, 18 dec.

Regler för grovsopshämtning

Utgåva: VESUA PF 171211

1.) Senast klockan 15.00 två arbetsdagar före hämningsdagen för ert boendeområde måste er anmälan ha kommit
till vår kundtjänst/kundservice. I annat fall hämtar vi ert grovavfall vid det näskommande schemadatumet för
ert boendeområde. Kundservice Njudung energi 0383-76 38 00 Vardagar 8-16 med lunchstängt 12-13
2.) Vi hämtar mellan 0,5 och 2 m³ föranmält grovavfall per tillfälle och hushåll, dock endast under den period som
ert sopabonnemang omfattar.
3.) Grovavfall för hämtning behöver vara utställt vid tillfartsväg på tomtgränsen senast kl. 6.00 på
hämtningsdagen.
4.) Dela gärna större avfall om det går, men inte vitvaror. Sammansatt svårdelbart avfall sorteras efter den
beståndsdel som antas väga mest.
5.) Diverse mindre avfall som el-avfall, metallskrot, brännbart, deponirest och textiler/kläder är avfallskategorier
som för hämtning ska sorteras i vattentåliga säckar/lådor.
Enskild säck/låda får endast innehålla en (1) avfallskategori och får väga max 15 kg.
Skriv läsbart på varje säck något av följande benämningar: EL-AVFALL, METALL, BRÄNNBART, DEPONI, TEXTIL,
alternativt använd genomskinlig säck eller öppen låda.
6.) Bensingräsklippare och liknande behöver vara tömda på olja och brännsle. Dessa vätskor lämnas som farligt
avfall på ett ÅVC eller lämnas med hjälp av er röda miljöbox.
7.) Om avfallet har stickande eller skärande karaktär, till exempel innehåller glas ska detta skyddsförpackas för att
personal inte skadas.
8.) Grovavfallet behöver vara utställt på ett ordnat sätt och ska kunna hanteras av chauffören själv.
9.) I denna tjänst ingår inte hämtning av kemikalier, trädgårdsavfall, bygg-/rivningsavfall, impregnerat trä,
sopkärlets fraktioner eller mindre förpackningar.
Vår hämtning av grovavfall förutsätter att ni följer dessa regler

Övrig information
o

o

Kostnadsfri hämtning av grovavfall ingår i varje sopabonnemang under den period som ert abonnemang
omfattar.
Vår hämtningslogistik utgår ifrån att varje för hämtning utställd säck eller låda väger minst 5 kg eller har en
volym på minst 50 liter.
Större förpackning som inte enkelt kan lämnas på en Återvinnigssation hämtas som grovavfall.

o

Frityrolja/matolja/matfett i minst 2 liters dunk och upp till 50 liter per tillfälle hämtas som grovavfall.

o

o

Större färgburk med flytande rester i (t ex målarfärg, träolja) som inte får plats i den röda miljöboxen hämtas
som grovavfall.
Tänk gärna på vid utställning av ert grovavfall att vi inte av misstag tar med sig något som inte var menat för
hämtning.
Vid hög belastning hämtar vi ert grovavfall på nästföljande arbetsdag.

o

Boende i flerfamiljshus bör följa hyresvärdens anvisningar rörande var grovavfall får ställas ut för hämtning.

o

o

Vid frågor kontakta gärna vår kundtjänst/kundservice.

Förpackningsinsamling vid återvinningsstationer
Endast förpackningar av olika slag ska läggas i avsedda och uppmärkta behållare. Det är absolut förbjudet att ställa avfall vid sidan om behållarna eller att på området placera annat avfall än det som är avsett. Överträdelser kan komma att polisanmälas och felaktigt placerat avfall att identifieras och
vederbörande straffas. Anmäl omgående behov av städning och tömning av behållare till FTI som är
ansvariga för återvinningsstationerna. Du kan ringa 0200-88 03 11 eller göra det via deras webbplats
ww.ftiab.se under fliken ”Felanmälan”. Vi hoppas på din hjälp med att hålla våra återvinningsstationer
rena och trevliga!

