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ÅTERVINN -  
FÖR FRAMTIDEN

Välkommen HEM! Som boen-
de i lägenhet på Nissastrand 
finns det några saker du be-
höver veta för att bidra till en 
långsiktigt hållbar framtid. I 
Halmstad källsorterar vi, och 
lägger rätt sak på rätt plats.



 RESTAVFALL

MATVFALL
Ditt matavfall läggs i gröna 
plastpåsar, som finns att hämta 
i din matvarubutik. Den gröna 
påsen knyts med dubbelknut 
och läggs bakom Coop Gamle-
tull i avsedd container. Matavfall 
är allt som blir över och inte 
kan sparas när du lagat eller 
ätit mat. 

I soppåsen läggs så kallat 
restavfall, brännbart avfall 
som blir över när du har 
källsorterat. Var noga med att 
alltid lägga detta avfall i påse 
knuten med dubbelknut. 



OCH SEN DÅ?
I ditt område använder man så kallad sopsug. 

Det innebär att du lägger dina soppåsar i en 

inkaststolpe på innergården. När inkastet töms 

sugs soppåsen ner i marken och transporteras 

under jord till en terminal. Vid vissa tillfällen kan 

ett inkasthus vara fullt, se då gärna efter om det 

finns plats att lägga din soppåse i intill liggande 

inkast.  
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SORTERA OCH LÄMNA RÄTT
En stor del av allt avfall som uppkommer i ett hushåll är sådant som ska     källsorteras. Detta lämnas  

på någon av Halmstads många återvinningsstationer. Din närmsta återvinningsstation hittar du vid 

Gamletullsgatan/Linnegatan. Där kan du lämna:  

Förpackningar av glas,  
färgat och ofärgat

Småbatterier, alla typer av 
mindre batterier

Förpackningar av plast,  
hårda och mjuka

Förpackningar av alla 
typer av metall



SORTERA OCH LÄMNA RÄTT
En stor del av allt avfall som uppkommer i ett hushåll är sådant som ska     källsorteras. Detta lämnas  

på någon av Halmstads många återvinningsstationer. Din närmsta återvinningsstation hittar du vid 

Gamletullsgatan/Linnegatan. Där kan du lämna:  

Förpackningar av papper  
och wellpapp

Tidningar, broschyrer, 
veckotidningar och reklamblad

Det avfall som är för skrymmande för 
återvinningsstationen ska du lämna på 
någon av våra återvinningscentraler. 
Exempel på vad du kan lämna är: 
 
• Brännbart - grovt och mindre
• Bygg och rivningsträ
• Däck - med och utan fälg
• Elektronikavfall 
• Farligt avfall
• Fyllnadsmassor - sten, grus, betong
• Gips
• Isolering - även glasfibertak
• Kompost - löv, gräs
• Kyl och frys
• Ljuskällor
• Metallskrot
• Ris och grenar
• Trä, även impregnerat

DETTA SKA  
TILL VÅR ÅVC: 

Mer om våra återvinningscentraler:  

HEM.SE/AVC

15 FRIA BESÖK/ÅR: 
Alla våra kunder har rätt till 15 fria 
besök på våra återvinningscentraler.



www.hem.se




