
JULGRANAR  
Fastigheter med över 5 lägenheter: Granen 
lämnas intill bioavfallskärlet, utanför det 
låsta sophuset senast den 15.1.2022. Du ser 
väl till att granen inte fryser fast eller hamnar 
under snölass. Fastigheter med mindre än 5 
lägenheter: för avgiftsfritt till avfallsstationen. 

SKINKFETT  
Använd vid tillredning av sås eller soppa. 
Skinkfett kan sättas i kompostbehållaren eller 
nedkylt i bioavfalls- eller blandavfallskärlet. Häll 
inte i avloppet!

BEN  
Små ben och fiskrens läggs i bioavfallskärlet. 
Stora ben, såsom skinkben, läggs i bland
avfallskärlet.

FOLIEFORMAR  
Tomma och rena förs till metallinsamlingen. 

SKAL AV LJUS
Utbrunna ljus av plast sätts i blandavfallskärlet, 
de av metall sätts i metallinsamlingen.

PRESENTPAPPER OCH BAND   
Lägg i blandavfallet. De innehåller tejp, band 
och mycket tryckfärger, och därför inte duger 
som råvara för nytt papper eller ny kartong. 

CHOKLADASKAR OCH JULKALENDRAR För till 
kartonginsamlingen. Ta ut chokladens plast-
underlag först och sätt i insamlingen för plast
förpackningar. Även leksaksaskar och bruna 
papplådor är kartongavfall. Kom ihåg att platta till!

JULBELYSNING  
Elapparater får föras avgiftsfritt till avfallsstationen 
eller butikens mottagning för elapparater.

PLASTOMSLAG FRÅN JULBLOMMOR, 
STYROX FRÅN FÖRPACKNINGAR 
Till insamlingen för plastförpackningar, även 
livsmedels- och leksaksförpackningar av plast 
hör till insamlingen för plastförpackningar. 

JULTEXTILIER
Användbara textilier, såsom borddukar 
eller gardiner, i gott skick till välgörenhets
organisationer. Utslitna, oanvändbara textilier 
kan lämnas rena och torra till insamlingen 
för avlagda textilier. Avlagda textilier tas 
emot på alla Rosk’n Roll-avfallsstationer 
samt hos våra samarbetspartner. Kontrollera 
sorteringsanvisningar och mottagningsplatser 
på www.rosknroll.fi/sv/jatelaji/avlagda-textilier/. 
Packa textilierna i en sopsäck, slut tätt.

NYÅRSLYCKOR AV TENN  
Gamla nyårslyckor, som tillverkades fram till 
2018, innehåller bly som är farligt avfall och 
tas emot på avfallsstationerna eller i skåpen för 
farligt avfall. Nya, blyfria nyårslyckor kan lämnas 
i metallinsamlingen.

FYRVERKERIPJÄSER  
Samla in avfyrade fyrverkeripjäser och lägg i 
blandavfallskärlet. Obs! Se till att pjäserna är 
släckta och nedkylda. Oanvända fyrverkeripjäser 
kan returneras till försäljaren.

Rosk’n Roll önskar en 
fridfull jul – även för 

avfallskärlet!

	 www.rosknroll.fi		.  tfn 020 637 7000

Sorteringstips  
inför jul och nyår

Under julen bildas 
det mera skräp och 
sopkärlen fylls  
snabbare än vanligt.  

Förebygg att sopkärlet  
svämmar över genom att: 
• Köpa med eftertanke.
• Frysa ned överlopps mat. 
• Sortera avfallet. 
• Platta till förpackningarna.   

 


