Sorteringsguide
På hemsidan www.grastorp.se finns en detaljerad lista från A-Ö om hur du sorterar
hushållsavfall. Du kan även beställa en lista på vart det olika avfallet ska sorteras. Du kan
beställa listan via e-post med namn och adress till tekniskverksamhet@grastorp.se eller via
post till Grästorps kommun, Tekniska kontoret, 467 80 Grästorp.
Förpackningar

Sorteras och lämnas på återvinningstation
Farligt avfall

Sorteras och lämnas på återvinningscentralen i Forshall
Matavfall och annat rötbart (som kan ruttna)

Grön påse knyts med dubbelknut och läggs i sopkärlet vid bostaden
Brännbart och övrigt

Påsar i andra färger än grön knyts med dubbelknut och läggs i sopkärlet vid bostaden

Släng avfallet på rätt ställe – var rädd om miljön!
För en bättre miljö börjar Grästorps kommun 1 maj 2013 med utökad källsortering. Det
innebär att hushållsavfallet ska sorteras i två delar:
* Matavfall/rötbart (som kan ruttna) läggs i grön plastpåse
* Brännbart/övrigt läggs i plastpåse i annan färg än grön. OBS! Skärande och stickande
avfall måste emballeras väl.
Samtliga plastpåsar måste knytas med dubbelknut och läggs sen tillsammans i sopkärlet
som liksom tidigare hämtas av sopbilen. Inget löst avfall får slängas utan allt måste läggas
i väl knutna påsar.
Sopbilen hämtar avfallet vid bostäderna och transporterar det till Heljestorps
avfallsanläggning i Vänersborg. Anläggningen drivs av Ragnsells AB. På Heljestorp
sorteras gröna plastpåsar för sig och de övriga för sig med hjälp av en kamera. De gröna
påsarna rivs sönder och innehållet förs till en rötningsanläggning där energirik metangas
utvinns. Gasen kommer att användas till biogas för fordon och uppvärmning. Rötresten
ska användas som kravgodkänt biogödsel i jordbruk.
De övriga påsarna transporteras efter sortering till en värmeenergianläggning och ger
fjärrvärme för uppvärmning av bostäder.

Sopor är inte skräp!
Nästan allt vi slänger går att återanvända
på det ena eller andra sättet. Bäst
återvinning har vi på de gröna påsarna.
Därefter tidningar, glas, kartong
pappersförpackningar, plast samt metall.
Farligt avfall är farligt – även i små
mängder. Därför är det viktigt att det
samlas in och inte sprids i vår miljö.
Det som blir kvar, när vi sorterat ut
matavfall, förpackningar och farligt avfall,
går till förbränning och ger energi i form av
el och fjärrvärme.

Spara och sätt gärna upp
affischen till exempel på
insidan av en kökslucka!
Då har du information om källsorteringens
grunder nära till hands.
För detaljerad information se hemsidan
www.grastorp.se – Teknisk verksamhet
Har du frågor är du välkommen att
kontakta Teknisk verksamhet på e-post
tekniskverksamhet@grastorp.se eller
telefon 0514-581 47.

