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Innehåll i Källsorteringskalender 2022

Vid ändrade tider för soptömning kan hämtning ske

Sidan 3: Om nya skyltsystemet på ÅVC

All månadsinformation handlar om de nya skyltarna som är

någon/några dagar före ordinarie dag (se dagar på aktuellt

Sidan 10: Information för fritidshusägare

månadsblad). Men det kan också ske ordinarie dag. Låt

Sidan 11: Grovavfallsinsamling

därför alltid ditt kärl stå kvar tills det är tömt.

Sidan 30: ÅVC-kort samt Miljönärmetoden

på gång för återvinningscentralerna (ÅVC).
Ändrade dagar för soptömning och öppettider är markerat
med liten röd prick och bokstaven Å för ÅVC samt S för
ändrad soptömning, det datum det är aktuellt.

Ändrade tider för ÅVC gäller de som visas på
kalenderbladet. Övriga har ordinarie öppettid de dagarna.

Sidan 31: Miniguide sortering ÅVC
Sidan 32: Öppettider på återvinningscentralerna - sista sidan

Alla ÅVC är stängda röda dagar.
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Nytt skyltsystem på återvinningscentralerna
Den 1 juli 2020 lanserade Avfall Sverige ett nytt gemensamt
skyltsystem för avfallssortering. De nya skyltarna ska göra det
enkelt för alla att sortera rätt. Målet är ökad återvinning och
ökade möjligheter att nå en cirkulär ekonomi. I förlängningen är
målet att hela Norden ska använda samma system, med samma
symboler.
Systemet är tänkt att kunna
användas så väl vid fastighetsnära
insamling, på återvinningsstationer,
återvinningscentraler, på sopkärl, i
soprum, och vid insamling på stan,
som på förpackningar.

På återvinningscentralerna blir
det skylt med en QR-kod

Kastrull
Cykel
Plåt

Saucepan
Bicycle
Sheet metal

Vi har valt att göra skyltarna
framförallt på svenska men även
med engelska termer. Vi har stor
inflyttning i staden och många språk.
På varje skylt hittar du också en QRkod. När du använder den hamnar
du på skelleftea.se och en sida som
beskriver vad du kan lämna för
respektiver fraktion och vad vi inte tar
emot. Se mer på sidan 31.

Omskyltning sker på en
återvinningscentral i taget.

Vad är en QR- kod och hur gör man?
QR står för ”Quick Response” (snabbt svar). Du har säkerligen
sett QR-koder redan. De finns överallt från webbplatser till
annonser. De ser ut som streckkoder men istället för vertikala
streck består de av kvadratformade mönster. När allt fler företag
börjar använda dem blir de mer och mer igenkännliga och många
smarttelefoner har nu inbyggda QR-läsare.
Hur skannar jag en QR-kod på min iPhone, iPad eller
Android-enhet?
Flera av de senaste smarttelefonerna som finns på marknaden
har QR-skannrar inbyggda i sina kameror.
Vissa äldre enheter kan behöva en speciell app för att läsa QRkoder och det finns ett antal sådana appar tillgängliga där du
laddar ner appar, t.ex. i App Store och Google Play.
Öppna appen eller kameran på din smarttelefon
Rikta den mot QR-koden – du bör kunna rikta kameran från valfri
vinkel och ändå få nödvändig information

Bild: Skärmklipp från mobil

En länk dyker upp på mobilskärmen t.ex. med texten ”öppna i
Chrome” (beroende på vilken webbläsare du har) Klicka på den
länken och du kommer till sidan med information om just det
avfallsslag du sökt på.
Vi fyller på med exempel på webben kontinuerligt
Har du använt QR-koden men inte hittat det du sökte. Hör gärna
av dig via kundtjänst så att vi kan lägga in det som saknas och
frågas efter.
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Nu tar kommunerna över ansvaret
för returpapper

01
JANUARI
2022

Från och med årsskiftet tar
kommunerna över insamling av
returpapper.
Ända sedan 1994 har Sverige haft
producentansvar på returpapper
samt förpackningar. Nu upphör det
för returpapper och ansvaret för
insamling och återvinning läggs på
kommunerna. Producentansvaret
på förpackningar kvarstår.
Här kan du lämna:
Vid återvinningsstationer och
återvinningscentraler kan du
fortsättningsvis lämna ditt
returpapper i container/kärl
märkta med tidningar och papper.
Skellefteå kommun har anlitat en
entreprenör att hämta detta.

Spana efter de här
symbolerna:

För flerbostadshus:
Många flerbostadshus har
fastighetsnära insamling av
returpapper. Det avser kommunen
att fortsätta med, och i framtiden
utveckla och utvidga, och har därför
ett samarbete med de två större
aktörerna på marknaden, Stena
Recycling AB och Ragnsells AB. Det
är dessa du ska kontakta vid frågor
eller beställning av fastighetsnära
insamling.
Vad kan man lämna i behållare
för returpapper
I återvinningsbehållare för
returpapper skyltat med ikonerna
du ser nedan lämnar du dagsoch veckotidningar, tidskrifter,
kataloger (postorder-, telefonoch resekataloger), reklamblad,
broschyrer, kontorspapper, skrivoch ritpapper och pocketböcker. Allt
kan återvinnas.
Ta bort plastomslag och lämna dessa
till plaståtervinning.
Vad hör inte hit?
Kuvert, post-it lappar och inbundna
böcker samt pappersförpackningar.

Övrig information från avfallsverksamheten
Å
S

ÅTERVINNINGSCENTRALER

ÄNDRAD SOPTÖMNING

Alla ÅVC är stängda nyårsafton,
nyårsdagen samt trettondag jul.

Vecka 1
Ordinarie tömningsdag:
Tisdag 4/1 ställ ut söndag
Onsdag 5/1 ställ ut måndag
Torsdag 6/1 ställ ut tisdag
Fredag 7/1 ställ ut torsdag

5/1: Bolidens ÅVC kl. 7-15
Degermyrans ÅVC kl. 7-16

Fryser påsarna fast i dina sopkärl?
Du som fastighetsägare ansvarar för att det inte är
fastfryst i dina kärl när de ska tömmas. F örsök därför
i förväg att peta loss de påsar som ev. frusit fast. Rör
om med pinne eller skaka kärlet lätt.
Tips för att minska risken för nedfrysning:
•

Håll ditt avfall så torrt som möjligt, låt det rinna av
ordentligt innan det hamnar i påsen.

•

Låt påsen ligga i en hink (eller liknande) utomhus
och frysa till en liten stund innan den läggs i
kärlet.

•

Montera en Biohylla i bruna sopkärlet. Lägg
matavfallspåsen på den för att låta den
”förfrysa”.Den kostar 100 kr och finns att köpa
på alla återvinningscentraler samt kundtjänst i
Stadshuset.
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Måndag

27

28

Tisdag

Onsdag

Januari 2022
Torsdag

29

30

Fredag

31

1

Å

Lördag

2

Söndag
S

52

3

S

4

SS

5

Å

S

6

Å

S

7

S

Nyårsdagen

Svea

8

9

1

Alfred, Alfrida

Rut

Trettondagsafton
Hanna, Hannele

Trettondedag jul
Kasper, Melker, Baltsar

August, Augusta

Erland

Gunnar, Gunder

Sigurd, Sigbritt

17

Jan, Jannike

18

Frideborg, Fridolf

Tjugondedag Knut
Knut

Felix, Felicia

Laura, Lorentz

Hjalmar, Helmer

Anton, Tony

Hilda, Hildur

Henrik, Henry

Fabian, Sebastian

Agnes, Agneta

Vincent, Viktor

Frej, Freja

Förintelsens minnesdag
Göte, Göta

Konungens namnsdag
Karl, Karla

Diana

Gunilla, Gunhild

10

11

12

13

14

15

16

2

19

20

21

22

23

3

24

25

26

Erika

Paul, Pål

Bodil, Boel

27

28

29

30

4

31

1

2

3

4

5

6

5

Ivar, Joar
Å = ändrad öppettid på återvinningscentraler

S = ändrad dag för soptömning

Visste du att trasiga skridskor och slalomskidor
sorteras som metall?

02
FEBRUARI
2022

Ja, så är det. Metall går att återvinna
hur många gånger som helst
utan att tappa i kvalité. Minsta
lilla mutter i metall är viktig. Att
slalomskidor räknas som metall
är inte så lätt att greppa. Men det
beror på den metall som finns i
skidan och som du kan se som en
smal sträng inuti skidan.
På återvinningscentralen
lämnar du metallföremål som
inte är förpackningar, till exempel
hållare från värmeljus, marschaller,
cyklar, järnrör, snöskyfflar samt
stekpannor, bestick och plåthinkar.
Vad händer sen: Metallskrot
levereras till Kuusakoski AB för
återvinning. Där sorteras och
bearbetas metallhaltiga material.
Produkterna utgör viktiga råvaror
för smältverk och gjuterier.
Spana efter den
här symbolen på
återvinningscentralen:

På återvinningsstationen
lämnar du metallförpackningar,
konservburkar, tuber, kapsyler,
lock, penseltorra målarburkar
(torra och urskrapade).
Även små delar av förpackningar,
till exempel kapsyler, lock, folien
på crème fraiche-burken och
skruvkorkar lämnas här. Alla delar
är viktiga.
Vad händer sen:
Stålförpackningarna smälts ner
och blir till nytt stål. Konservburkar
och kapsyler blir till motordelar
och armeringsjärn, som bland
annat används till broar.
Aluminiumförpackningarna
smälts ned och gjuts till
aluminiumtackor som används som
ny råvara. Kaviartuber och andra
aluminiumförpackningar blir till olika
motordelar.
Spana efter den
här symbolen på
återvinningsstationen:

Observera om metallföremålet
har en sladd, batteri
och liknande så ska
du lämna det som
elektronik.
Långfärdsskridskor på Burträsket Foto: Sven Burman
Övrig information från avfallsverksamheten

Sopkärlen vintertid
– måste stå fritt inför tömning
Ställ dina sopkärl där det är gott om utrymme. Ej vid träd, utskjutande tak, parkerad
bil, lyktstolpe eller liknande. Sidlastande sopbilar kan inte lyfta kärlen då.
Sanda och skotta där dina sopkärl står så att halkolyckor kan undvikas. Att lyfta fram
ett sopkärl från en snödriva är inte något som krävs av miljöarbetarna. Det handlar
om deras säkerhet och är viktigt för att undvika arbetsskador.
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Måndag

31

1

Tisdag

Februari 2022

2

Onsdag

3

Torsdag

4

Fredag

5

Lördag

6

Söndag

5

7

Max, Maximilian

8

9

Berta, Bert

Fanny, Franciska

Disa, Hjördis

Världscancerdagen
Ansgar, Anselm

Agata, Agda

Dorotea, Doris

Iris

Yngve, Inge

Evelina, Evy

Agne, Ove

10

11

12

13

6

Rikard, Dick

14

15

16

17

18

19

20

7

Alla hjärtans dag
Valentin

Sigfrid

Julia, Julius

Alexandra, Sandra

Frida, Fritiof

Gabriella, Ella

Världsdagen för
social rättvisa
Vivianne

Sverigefinnarnas dag
Mattias, Mats

Sigvard, Sivert

Torgny, Torkel

Lage

21

22

23

Internationella
modersmålsdagen
Hilding

Pia

Torsten, Torun

24

25

26

27

8

28
9

Maria, Maja

1

2

3

4

5

6

03
MARS
2022

Om det inte finns en container för plast på din
ÅVC så lämnar du det till energiåtervinning
Sen sommaren 2020 har
verksamheter skyldighet att
sortera bygg och rivningsavfall
och däribland plasten. Detta
kommer också gälla för dig som
privatperson från och med 1
januari 2023. Men redan nu kan
du börja den goda vanan och
sortera ut den plast som inte är en
förpackning när du lämnar på ÅVC.

På återvinningsstationen
lämnar du frigolit, plastbärkassar,
plastpåsar, plasttuber, refillpaket,
plastfolie och -film, innerpåsar i
till exempel müslipaket, flaskor,
burkar, små dunkar och hinkar (sylt,
yoghurt), chipspåsar och frigolit,
även tråg för kött och fisk.

På återvinningscentralen
lämnar du pulkor, tvättkorgar,
möbler, vattenkannor, sträckfilm
med mera.

Ta av korkar och lock. Töm din
påse med plastförpackningar i
behållaren så att de ligger lösa,
för att underlätta återvinningen.
Förpackningarna ska vara tömda på
innehåll men behöver inte vara rena.

Vad händer sen: För närvarande
har vi ingen bra återvinning för
plasten som sorteras ut på ÅVC.
Men vi arbetar för ekonomiskt och
ekologiskt försvarbara alternativ för
behandling av plastavfall som inte
är förpackningar.

Vad händer sen:
Plastförpackningar materialåtervinns
och blir till nya produkter och sparar
både olja och energi. Det återvunna
plastmaterialet kan sedan användas
till att tillverka nya produkter, tex en
plastmöbel eller en hink.

Spana efter den
här symbolen på
återvinningscentralen:

Spana efter den
här symbolen på
återvinningsstationen:

De sju kökssynderna nr 3 LUST Vänsterplasta inte
“Brukar du också lägga plast i fel kärl ibland?.
Gör inte det. Var planeten trogen och ta förpackningarna
till återvinningen istället. Tillsammans kan vi leva hållbart.
Länge! 25% mindre avfall till 2025”.
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Måndag

28

1

Tisdag

2

Onsdag

Mars 2022
3

Torsdag

4

Fredag

5

Lördag

6

Söndag

9

7

Fettisdagen
Albin, Elvira

8

Ernst, Erna

9

Gunborg, Gunvor

10

Adrian, Adriana

Tora, Tove

Ebba, Ebbe

Greger

11

12

13

10

14

Internationella
kvinnodagen
Siv, Saga

15

Torbjörn, Torleif

Edla, Ada

Edvin, Egon

Kronprinsessans
namnsdag
Viktoria, Regina

Matilda, Maud

Kristoffer, Christel

Herbert, Gilbert

Gertrud

Edvard, Edmund

Josef, Josefina

Vårdagjämningen
Joakim, Kim

Emanuel

Sommartid börjar
Rudolf, Ralf

Camilla

16

17

18

19

20

11

21

22

Rocka sockorna dagen
Bengt

Internationella
vattendagen
Kennet, Kent

23

24

25

26

27

12

Världsmeteorologidagen
Gerda, Gerd

Gabriel, Rafael

28

29

30

31

Malkolm, Morgan

Jonas, Jens

Holger, Holmfrid

Ester, Noa

13

Våffeldagen
Jungfru Marie
bebådelsedag

1

2

3

Information till dig som äger
Fritidshus

Har du sålt ditt fritidshus?
Kom ihåg att anmäla ägarbytet till kommunens
kundtjänst. Då får rätt ägare fakturan för vatten- och
avfallsabonnemangen.

Om fritidshuset
inte används.

Kommer fritidshuset inte att nyttjas finns möjlighet att
söka om uppehåll i sophämtning och slam för ett till tre
år. Kravet är att fritidshuset ska stå tomt under hela den
ansökta tiden. Ansökan ska vara kommunen tillhanda
senast den 15 april.

FRITIDSHUSEN SKA
KÄLLSORTERA SITT AVFALL.

EGNA SAMT
DELADE KÄRL.

Matavfall i det bruna kärlet och restavfall
i det gröna kärlet. På de flesta håll
i kommunen finns gemensamma
uppsamlingsplatser för fritidshusavfall.
Kärlen är endast till för
rest- och matavfall.
Tyvärr ser vi att många inte sorterar ut
sina förpackningar och även slänger
sitt grovavfall i fritidshuskärlen vilket
resulterar i nedskräpning. Detta är
ohållbart på flera sätt. Grovavfall ska
du själv transportera till närmaste
återvinningscentral.

I många områden går det att få egna
fritidshuskärl. Det går också att gå
ihop och dela kärl med grannarna för
att minska antalet kärl i tätbebyggda
fritidshusområden. Det minskar kostnaden
för dig som fritidshusabonnent.

STORA FRAKTIONER,
FARLIGT AVFALL OCH
FÖRPACKNINGAR.
El-avfall, överbliven målarfärg, övrigt
farligt avfall samt förpackningar och
returpapper får inte läggas i kärlen för
hushållsavfall.
Det, samt avfall som är för stort att lägga
i kärlet ska lämnas på en bemannad
återvinningscentral (ÅVC) respektive
återvinningstation (förpackningar).

E-tjänster

Egna fritidshuskärl är på vissa håll
en möjlig lösning för att minska
nedskräpningen kring de gemensamma
uppsamlingsplatserna. I vissa områden
är dock detta fortfarande den bästa
lösningen. Hör av dig via Skellefteå
kommuns kundtjänst om du funderar över
om det är möjligt där du har ditt fritidshus.

ABONNEMANG FÖR FRITIDSHUS.
Fritidshusabonnemanget är säsongsvis.
Alternativen du har är sommar (v.20-39),
vinter (v. 40-19) samt helårsabonnemang.
Alla fritidshusägare ska betala en
säsongsavgift. I den avgiften ingår grund-,
hämtnings- och behandlingsavgift.
Grundavgift utifrån aktuell taxa betalar alla,
även om du har uppehåll i sophämtning.
Läs mer om vad som gäller på: skelleftea.se/avfall
under Regler och abonnemang.

•

Ansöka om annan
fakturamottagare

•

Ansöka om gemensamt
avfallskärl

•

Ansöka om uppehåll i
sophämtning för
året runt bostad

•

Ansöka om uppehåll i
sophämtning och slam
för fritidshus.

sjalvservice.skelleftea.se

LATRINKÄRL.
Du kan köpa latrinkärl där hämtning
ingår i priset 350 kr/ kärl. De får lastas
med max 15 kg. Ställ latrinkärlet
bredvid sopkärlen för fritidshusavfall.
Observera att latrin aldrig får
kastas i sopkärlet!
Endast kärl med etikett
hämtas. Dessa finns att
köpa på Skellefteå kommuns
alla återvinningscentraler.

VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ INFÖR
SLAMTÖMNING.
Slambilen som kommer är ett stort
och tungt fordon, som kräver både
gott om utrymme och en hållbar väg.
Underlätta för personalen genom att
följa nedanstående checklista.
•
röj bort eventuell växtlighet längs
infartsvägen.
•
tänk på att vägen ska hålla för en
25 ton tung lastbil.
•
röj upp vid brunnen/tankanslutningen och markera läget
med t.ex. en pinne.
•
Lämna in nyckel till ev. vägbom
samt kod för hänglås till Skellefteå
kommuns kundtjänst.

SMS-AVISERING.
I taxan för tömningar enligt turlista ingår
möjlighet att få en SMS-avisering innan
slambilen börjar trafikera området. Har
du anmält dig en gång för SMS-tjänsten
behöver du inte göra det igen.
Du beställer via Skellefteå kommuns
kundtjänst. Där beställer du också extra
slamtömning.
Ta del av hela checklistan samt övrig
information för slamtömning på:
skelleftea.se/slam
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Grovavfallsinsamlingen

2022
Vecka 17

Vecka 16

Aktuellt 2022
Grovavfallsinsamlingen sker på samma
sätt som under förra året. Det vill säga att
hämtning sker i alla områden förutom de
som är gulmarkerade på kartan.

•

Kyl- och frysmöbler (hushållsmodeller).

•

Metallavfall som cyklar, utegrillar,
snöskyfflar, handgräsklippare m.m.

Du kan själv köpa och beställa
grovavfallshämtning vid behov

•

Deponirest som köksporslin,
dricksglas, möbler, husgeråd av
blandmaterial m.m.

Har du behov av hämtning för ditt grovavfall
kan du beställa hämtning. Minsta volym som vi
hämtar är 1 kubikmeter. Kostnaden är 250 kr per
kubikmeter. Meddela Skellefteå kommun
14 dagar i förväg.

•

Brännbart avfall som trasmattor,
kläder, brännbara möbler m.m.

•

El-avfall som tv, radio, spisar, tvättoch diskmaskiner, köksfläktar, datorer, skärmar, lågenergilampor,
glödlampor m.m.

Beställ hämtning av Solkraft
Skellefteå kommun Avfall har ett samarbete med
Solkraft Rondellen vilket medför att de i samband
med hämtning av återbruksmaterial, större saker
som t.ex. möbler, kan ta med ditt grovavfall. Det
sistnämnda efter en fastställd taxa.
www.skelleftea.se/rondellen

Viktigt att tänka på.
ingen grovavfallshämtning

Vecka 18

Vecka 19

För karta du kan zooma in samt mer
information: skelleftea.se/grovavfall

Det här får du skicka

Det här tar vi inte med
när vi hämtar
•

Bygg- och rivningsmaterial, duschdörrar, duschkabiner, brädor,
innerdörrar, köksinredningar och
annan fast inredning.

•

Fast montage som element, radiatorer, sanitetsporslin, badkar m.m.

•

Trädgårdsavfall.

•

Farligt avfall som lysrör, spillolja,
oljefilter, färg, avfettning, bekämpningsmedel, limrester, syror,
baser m.m.

•

Att de ordinarie sopkärlen ska stå fritt från
grovavfall.

•

Lägg grovavfallet i skilda sorterade högar.
Osorterat grovavfall kommer att
lämnas kvar.

•

Märk säckar och lådor med innehåll. Till
exempel brännbart, metall eller deponirest.

•

Värmepannor, varmvattenberedare och luftvärmepumpar.

•

Grovavfallet ska ställas ut senast klockan
04:00, måndag morgon, aktuell vecka.

•

Bilbatterier.

•

Flera olika fordon hämtar grovavfallet,
därför kan delar av avfallet bli liggande längre
tid. Låt grovavfallet stå kvar tills vi hämtat det.

•

Bil- och motordelar, motorgräsklippare, däck och liknande.

•

Förpackningar med producentansvar, pappers-, metall-, hårdplast- och glasförpackningar samt
returpapper.

•

Om du bor i flerbostadshus ska
grovavfallet ställas utanför soprummet utan
att blockera dörren eller ställas på annan
överenskommen plats.

•

Grovavfall från verksamheter och
fritidshus ingår inte i hämtningen.
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Visste du att en vanlig felsorteringen är att man
lämnar dricksglas som glasförpackning?

04
APRIL
2022

Ja, så är det. Men dricksglas är som
sagt ingen förpackning utan lämnas
till en återvinningcentral där du
hittar container för glas. Finns inte
container för planglas på ”din” ÅVC
så lämnar du i container för ”Ej
återvinningsbart”.
På återvinningscentralen
lämnar du trasigt hushållsgeråd
av glas, speglar- samt fönsterglas
utan ram.
Vad händer sen: Det som hamnar
här krossas och används sedan
inom två områden. Både att fylla
upp vägar med samt att bygga nya
lager på deponier.

Spana efter den
här symbolen på
återvinningscentralen:

Övrig information från avfallsverksamheten
Å
S

På återvinningsstationen
lämnar du flaskor och burkar av
glas. Sortera och lämna färgade och
ofärgade glasförpackningar för sig.
För att glasförpackningar ska
kunna återvinnas får de inte
blandas med andra föremål.
Keramik, porslin, dricksglas och
andra produkter av glas som inte
är förpackningar ska alltså inte
lämnas i återvinningsbehållaren för
glasförpackningar.
Vad händer sen: Det fraktas
för återvinning i Hammar
utanför Askersund, där alla
glasförpackningar för återvinning tas
om hand. Efter ny sortering krossas
glaset, för att sedan användas
som råvara till nya produkter,
t.ex. nya glasförpackningar eller
isoleringsmaterialet glasull.
Spana efter den
här symbolen på
återvinningsstationen:

De sju kökssynderna nr 2 GIRIGHET -

ÅTERVINNINGSCENTRALER

ÄNDRAD SOPTÖMNING

Var inte en snyltburk

Alla ÅVC är stängda Långfredag,
Påskdagen samt Annadag Påsk.

Vecka 15
Ordinarie tömningsdag:
Tisdag 12/4 ställ ut söndag
Onsdag 13/4 ställ ut måndag
Torsdag 14/4 ställ ut tisdag
Fredag 15/4 ställ ut onsdag

“Visst, det krävs en liten yta hemma för att källsortera. Men

14/4: Lövånger ÅVC kl. 7-15

någonstans kan du säkert rymma några glasburkar och flaskor
Ta med dig återvinningen varje gång du ska handla, tanka
eller göra andra ärenden så hjälps vi åt att hushålla med både
pengarna och miljön. Tillsammans kan vi nå vårt mål.
25% mindre avfall till 2025”.
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Måndag

28

29

Tisdag

Onsdag

April 2022
Torsdag

30

31

1

Fredag

2

Lördag

3

Söndag

13

4

5

6

7

Marianne, Marlene

Irene, Irja

Vilhelm, William

Världshälsodagen
Irma, Irmelin

Internationella
autismdagen
Gudmund, Ingemund

Harald, Hervor

8

9

Ferdinand, Nanna

10

S

14

11

S

12

S

13

S

14

Nadja, Tanja
Å

S

15 *

Å

S

Otto, Ottilia

Ingvar, Ingvor

16

17

15

Ulf, Ylva

18 * *

Liv

Å

19

Artur, Douglas

20

Skärtorsdag
Tiburtius

Krav på sommardäck
Långfredag
Olivia, Oliver

Påskafton
Patrik, Patricia

Påskdagen
Elias, Elis

Anneli, Annika

Internationella dagen
för Moder Jord
Allan, Glenn

Världsdagen för böcker
och copyright
Georg, Göran

Vega

Tyko

Konungens födelsedag
Valborsgsmässoafton
Mariana

21

22

23

24

16

Annandag påsk
Valdemar, Volmar

25

Olaus, Ola

26

Amalia, Amelie

27

28

Engelbrekt

Internationella
arbetsmiljödagen
Ture, Tyra

29

30

1

17

Markus

Teresia, Terese

* Sista dag för ansökan om uppehåll avfallstjänster för fritidshus se sid 10
** Grovavfallsinsamling startar, se sid 11

Å = ändrad öppettid på återvinningscentraler

S = ändrad dag för soptömning

Vet du varför man ställer upp kyl och frys på
annat ställe än andra vitvaror på ÅVC?

05
MAJ
2022

Orsaken är att kyl, frys och
luftvärmepumpar kan innehålla
freon. Det gör inte övriga vitvaror.
På återvinningscentralen
lämnar du kyl, frys och
luftvärmepumpar vid skylt för
kyl- och frys. Spis, tvättmaskin,
centrifug, diskmaskin och liknande
vid skylten för vitvaror.
Vad händer sen:
Kyl, frys och luftvärmepumpar
transporteras till Kumla eller
Halmstad. När freonerna och
oljan är borta separeras metaller
och plaster för återvinning till nya
produkter. Freonerna förstörs
vid väldigt hög temperatur eller
omvandlas till saltvatten.

Vitvaror kan innehålla
kondensatorer med miljöfarliga
ämnen, exempelvis PCB. Därför
plockas vissa delar bort för hand
innan vitvaran tuggas sönder i en
fragmenteringsanläggning som
separerar glas, metall och plast. De
olika metallerna återvinns för att
användas i nya produkter. Vitvaror
innehåller mest stål, men även
aluminium och koppar.
Den vanligaste felsorteringen på
ÅVC för vitvaror är att man lämnar
sin microvågsugn där. En förståelig
felsortering då man gärna tänker in
den som vitvara. Men de ska lämnas
vid stationen för småelektronik.

Spana efter de här
symbolerna på
återvinningscentralen:

Övrig information från avfallsverksamheten
Å
S

ÅTERVINNINGSCENTRALER

ÄNDRAD SOPTÖMNING

Alla ÅVC är stängda Första maj
samt Kristi Himmelfärdsdag,

Vecka 21
Ordinarie tömningsdag:
Tisdag 24/5 ställ ut söndag
Onsdag 25/5 ställ ut måndag
Torsdag 26/5 ställ ut tisdag

25/5: Boliden ÅVC kl. 7-15
Degermyran ÅVC kl. 6-16

De sju kökssynderna nr 1 HÖGMOD Var inte risförnäm
“Vi Skellefteåbor är riktigt duktiga på att källsortera
matrester. Men varför har vi så svårt att lyckas med plasten?
Lämna dina plastförpackningar på återvinningstationerna.
Tillsammans kan vi nå vårt mål - 25% mindre avfall till 2025”.
14

Måndag

25

26

Tisdag

Maj 2022

Onsdag

Torsdag

27

28

Fredag

29

Lördag

30

1

Söndag
Å

17
Första maj
Valborg

2

3

4

5

6

7

8

Filip, Filippa

Internationell dag
för pressfrihet
John, Jane

Monika, Mona

Gotthard, Erhard

Marit, Rita

Carina, Carita

Åke

Halvard, Halvar

Internationella
familjedagen
Sofia, Sonja

18

9

10

11

12

13

14

15

19
Världsdagen för flyttfåglar
Reidar, Reidun
Esbjörn, Styrbjörn

16

Märta, Märit

17

Charlotta, Lotta

18

Linnea, Linn

19

20

20
Norges nationaldag
Rebecka, Ruben

Ronald, Ronny

23

S

24

Erik

S

25

Maj, Majken
Å

S

26

Å

S

21

22

S

Karolina, Carola

Världsdagen för kulturell
mångfald för dialog och
utveckling
Konstantin, Conny

Internationella dagen för
biologisk mångfald
Hemming, Henning

Beda, Blenda

Ingeborg, Borghild

Mors dag
Yvonne, Jeanette

27

28

29

21

Desideria, Desiree

Ivan, Vanja

30

31

Vera, Veronika

Internationella dagen
mot tobak
Petronella, Pernilla

Urban

1

Kristi himmelfärds dag
Vilhelmina, Vilma

2

3

4

5

22

Å = ändrad öppettid på återvinningscentraler

S = ändrad dag för soptömning

När du sorterat ut det farliga avfallet och allt
som kan återvinnas blir det inte mycket kvar.

06
JUNI
2022

Energiåtervinning är en ny
benämning på ÅVC.
På återvinningscentralen
lämnar du klickgolv, stoppade
möbler, skumgummi, tapet,
resårmadrass, trä med stoppning
eller annan beklädnad, fönster med
karm, sågspån och liknande.
Vad händer sen: Det som lämnats
för energiåtervinning transporteras
till Dåva värmekraftverk i Umeå.
Energiåtervinning är en metod
att återvinna avfall som inte kan
materialåtervinnas. Genom att
använda avfall som bränsle i
ett kraftvärmeverk får vi istället
återvunnen energi som värmer
våra hus och ger oss el.

Spana efter den
här symbolen på
återvinningscentralen:

Övrig information från avfallsverksamheten
Å
S

ÅTERVINNINGSCENTRALER

ÄNDRAD SOPTÖMNING

Alla ÅVC är stängda Pingstdagen,
Sveriges Nationaldag,
Midsommarafton samt
Midsommardagen.

Vecka 25
Ordinarie tömningsdag:
Tisdag 21/6 ställ ut söndag
Onsdag 22/6 ställ ut måndag
Torsdag 23/6 ställ ut tisdag
Fredag 24/6 ställ ut onsdag

25/5: Boliden ÅVC kl. 7-15

I ditt sopkärl/soprum lämnar
du det som inte är återvinningsbart
eller ska sorteras på annat sätt.
Exempel på vad du kan lämna är
hushållspapper, presentsnöre, tops,
plåster, blöjor, kuvert, servetter och
stearinljus.
Vad händer sen: Det hämtas av
sopbilen och körs till Degermyrans
avfallsanläggning för omlastning.
Därifrån transporteras det till Dåva
värmekraftverk i Umeå och återvinns
till energi.
Fundera på om det du
tänkte slänga kan vara ett
fynd för någon annan. En
möbel, stol kan till exempel
kläs eller målas om och
få ett nytt liv. Mycket
viktigare än att det går till
förbränning.
Spana efter den här
symbolen i ditt soprum:

De sju kökssynderna nr 4 AVUND Undvik tunnseende
“Har du också grannar som alltid har plats i
gröna tunnan? Orättvist.
Eller så lämnar du dina förpackningar på
återvinningstationen istället. 25% mindre avfall
till 2025“.

16

Måndag

30

31

Tisdag

1

Onsdag

Juni 2022
2

Torsdag

3

Fredag

4

Lördag

5

Söndag
Å

S

22

6

7

Å

Gun, Gunnel

Rutger, Roger

Ingemar, Gudmar

Pingstafton
Solbritt, Solveig

Världsmiljödagen
Danmarks grundlagsdag
Pingstdagen
Bo

Världshavsdagen
Eivor, Majvor

Ålands självstyrelsedag
Börje, Birger

Svante, Boris

Bertil, Berthold

Eskil

8

9

10

11

12

23

Sveriges nationaldag
Gustav, Gösta

Robert, Robin

13

14

15

16

17

18

19

S

24
Internationella
blodgivardagen
Håkan, Hakon

Aina, Aino

20

S

21

Margit, Margot

S

22

Islands nationaldag
Torborg, Torvald

Axel, Axelina

S

23

S

24

Björn, Bjarne
Å

S

25

Germund, Görel
Å

26

25

Världsdagen för flyktingar
Linda

Sommarsolståndet
Grönlands nationaldag
Alf, Alvar

Paulina, Paula

FN:s dag för offentliga
tjänster
Adolf, Alice

27

28

29

30

Selma, Fingal

Leo

Peter, Petra

Elof, Leif

Johannes Döparens dag
Midsommarafton

1

Midsommardagen
David, Salomon

2

Rakel, Lea

3

26

Å = ändrad öppettid på återvinningscentraler

S = ändrad dag för soptömning

Visste du att tryckimpregnerat trä ska hanteras
som farligt avfall?

07
JULI
2022

När du kommer med ditt träavfall
så sorterar du ut impregnerat trä
för sig i uppmärkt container och
det övriga trämaterialet i container
märkt för trä.
I container för trä lämnar du
målat och omålat trä, spånskivor,
masonit, möbler och dörrar som
helt består av trä, det vill säga att
den inte får vara buntad med textil
eller annat material. Spik, skruvar
och beslag kan däremot sitta kvar.
Vad händer sen: Träavfallet
transporteras till Kuusakoski AB för
återvinning. Där flisas det och blir
till biobränsle.

Spana efter de här
symbolerna på
återvinningscentralen:

Mer om impregnerat trä
Impregnerat trä räknas som farligt
avfall. För att trä ska klara fukt och
kunna användas utomhus utan
att börja ruttna tryckimpregneras
det. Det sker genom att en
impregneringsvätska pressas in i
virket under en övertrycksprocess.
Vätskan innehåller oftast
kopparsalter vilket är orsaken till att
impregnerat trä har en grön färg.
I Sverige impregneras 8-10% av den
totala träproduktionen och det är
bara furu (tall) som säljs impregnerat
på den svenska marknaden.
I container för impregnerat
trä lämnar du till exempel
trätrallar, takstolar, bryggor, slipers,
kreosotbehandlade telefonstolpar.
Vad händer sen:
Impregnerat trä transporteras
till Dåva förbränningsanläggning
i Umeå. Där förbränns det med
speciell rökgasrening eftersom det
annars riskerar att bli
utsläpp av miljöfarliga
ämnen som till
exempel koppar,
arsenik och dioxiner.

Tips och trix för matavfallskärlet sommar
•
•

•

Använd alltid luftad behållare för dina matavfallspåsar
Håll ditt avfall så torrt som möjligt, låt det rinna
av ordentligt innan det hamnar i påsen. Lägg lite
hushållpapper i botten på matavfallspåsen, det suger upp
lite av fukten
Byt papperspåse ofta även om den inte är full.

•

Mat som luktar mycket, till exempel räkskal och fisk går bra
att frysa in i påsen och lägga i kärlet dagen innan tömning.

Problem med flugor och larver varma sommardagar?
•

Fyll inte påsen för mycket utan se till att du kan stänga den
ordentligt så det inte faller ut matavfall i sopkärlet.

•

Skölj och skura ur kärlet med jämna mellanrum. Varma
sommrar med hög luftfuktighet bör du göra det efter varje
tömning.

•

Ställ kärlet så skuggigt som möjligt.

•

Spraya med lite ättika runt kanterna i kärlet.
Det tar bort dåligt lukt och håller flugorna borta.
Alternativt kan du strö lite vanlig trädgårdskalk
runt kanterna. Flugorna trivs inte i varken sur eller
basisk miljö.
Ps - Om man inte rengör kärlet innan man
behandlar det så fungerar ättikan och kalket
mycket sämre.
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Måndag

27

28

Tisdag

Onsdag

29

Juli 2022
Torsdag

30

1

Fredag

2

Lördag

3

Söndag

26

Aron, Mirjam

Internationella dagen
för kooperativ
Rosa, Rosita

Aurora

4

5

6

7

8

9

10

Ulrika, Ulla

Laila, Ritva

Esaias, Jessika

Klas

Kjell

Jörgen, Örjan

André, Andrea

18

Herman, Hermine

19

Joel, Judit

Kronprinsessans
födelsedag
Folke

Ragnhild, Ragnvald

Reinhold, Reine

Bruno

Internationella
Nelson Mandela dagen
Fredrik, Fritz

Sara

Margareta, Greta

Johanna

Magdalena, Madeleine

Emma, Emmy

Kristina, Kerstin

Färöarnas nationaldag
Olof, Olle

Algot

Helena, Elin

27

11

12

13

14

15

16

17

28

FN:s befolkningsdag
Eleonora, Ellinor

20

21

22

23

24

29

25

26

27

28

Jakob

Jesper, Jasmine

Marta

Botvid, Seved

29

30

31

30

08
AUGUSTI
2022

Visste du att fallfrukt kan lämnas direkt i ditt
bruna kärl? Då kan de rötas till biogas.
Ja, har du fallfrukt är det toppen om
det lämnas i bruna sopkärlet för
matavfall. Du behöver inte packa
det i några påsar. Har du väldigt
mycket får du gärna dela upp det
i fler hämtningar. När de lämnas i
bruna sopkärlet transporteras de
till Tuvans biogasanläggning och
rötas till biogas. Ett av världens
renaste drivmedel.
På återvinningscentralen
lämnar du gräs, löv, kvistar,
grenar, blommor och blom-/
trädgårdsjord.
Vad händer sen: Kvistar
och träd går till entreprenör
för krossning och blir sen till
biobränsle. Blommor går till
entreprenör och komposteras till
matjordstillverkning.

Spana efter den
här symbolen på
återvinningscentralen

De sju kökssynderna nr 7 LÄTTJA Fall inte för lättjamjölken

Vad är invasiva växter?
Invasiva växter sprider sig snabbt
och orsakar stora problem för våra
inhemska växter. De räknas som
ett av de absolut största hoten mot
den biologiska mångfalden. Invasiva
växter sorteras som Trädgårdsavfall
i separat container. Till invasiva
växter hör bland annat parkslide och
jätteloka. Följ rekommendationerna
från myndigheter noga och släng
aldrig invasiva växter i naturen
Hantera invasiva växterna rätt.
Hantera växtavfallet så att rotdelar
och fröer inte sprids genom att
transportera till en ÅVC i slutna
säckar. Mindre mängder, i slutna
säckar, går också att lämna i det
gröna sopkärlet hemmavid.
Vad händer sen:
Invasiva växter går till förbränning.
Spana efter den här
symbolen när du har invasiva
växter att lämna

Under huvudfraktionen Trädgårdsavfall sorterar du genom att
lämna vid respektive skylt. Med jord menas enbart planterings- och
trädgårdsjord. Har du packat i säckar så tömmer du säcken på plats.

“Tycker du det är lite för omständigt att skölja ur och vika ihop
en mjölkförpackning? Är det inte jobbigare att pressa ned en
soppåse när gröna tunna är överfull?
Lämna dina förpackningar på återvinningstationen istället.
Tillsammans kan vi nå vårt mål - 25% mindre avfall till 2025“.
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1

Måndag

2

Tisdag

Augusti 2022

3

Onsdag

4

Torsdag

5

Fredag

6

Lördag

7

Söndag

31

Per

Karin, Kajsa

Drottningens namnsdag
Silvia, Sylvia

Internationella dagen för
världens ursprungsfolk
Roland

8

9

Tage

Arne, Arnold

Ulrik, Alrik

Alfons, Inez

Dennis, Denise

Susanna

Internationella
ungdomsdagen
Klara

Kaj

Uno

Verner, Valter

Ellen, Lena

Internationella dagen för
humanitärt arbete
Magnus, Måns

Bernhard, Bernt

Jon, Jonna

Lovisa, Louise

Östen

Rolf, Raoul

Fatima, Leila

10

11

12

13

14

32

15

16

Lars

17

18

19

20

21

33

Stella, Estelle

Brynolf

22

23

24

Henrietta, Henrika

Signe, Signhild

Bartolomeus

25

26

27

28

34

29

30

31

Internationella dagen
mot kärnvapenprov
Hans, Hampus

Albert, Albertina

Arvid, Vidar

35

1

2

3

4

09
SEPTEMBER
2022

Ej återvinningsbart. Ett nytt fraktionsnamn
att ta till sig.
Tyvärr finns det fortfarande en hel del
material som inte går att återvinna. Var
därför noga med att det du lämnar här
inte skulle kunna lämnats för återbruk.
Även om du tycker att din blomkruka
ser ful ut och har många år på nacken
kan det vara bästa fyndet för någon
annan. Men är det du lämnar trasigt
och helt oanvändbart ska det såklart
lämnas här.

På återvinningscentralen
lämnar du till exempel trasig

keramik, takpannor, klinker, kakel och
sanitetsporslin. Aska som är helt släckt.

Vad händer sen: Det som hamnar
här går till två områden. Både att
fylla upp vägar med samt att bygga
nya lager på deponier.

Spana efter den
här symbolen på
återvinningscentralen:

Personalen har rätt att plocka
upp avfall som kan lämpa sig för
återanvändning
”Förberedelse för återanvändning”
är den högst prioriterade i
avfallshierarkin. Det innebär
att personalen kan plocka
upp sådant som lämnats på
återvinningscentralen men som
personalen bedömer lämpar sig för
återanvändning.
Kommunen behöver inte ha
tillstånd från den som avlämnat
avfallet för att få förbereda
det för återanvändning och
sedan återanvända produkten/
komponenten. Detta eftersom
kommunen äger avfallet när det väl
avlämnats eller insamlats, dels är
förberedelse för återanvändning
en behandlingsmetod och det är
kommunen som avgör hur avfallet
skall omhändertas/bortskaffas.
Du som invånare har däremot inte
rätt att plocka med dig något från en
återvinningscentral.

De sju kökssynderna nr 5 FROSSERI Sluta tokfylla
“Det finns ingen lag på att fylla gröna tunnan.
Faktum är att ifall du undviker det så gör du både dig själv,
Skellefteå och världen en tjänst.
Lämna dina förpackningar på återvinningsstationen.
Tillsammans kan vi nå vårt mål - 25% mindre avfall till 2025”.

22

Måndag

29

30

Tisdag

September 2022

Onsdag

31

1

Torsdag

2

Fredag

3

Lördag

4

Söndag

35

5

Justus, Justina

Alfhild, Alva

Gisela

Kevin, Roy

Internationella
läskunnighetsdagen
Alma, Hulda

Anita, Annette

Internationella
suicidpreventiva dagen
Tord, Turid

Riksdagsval
Dagny, Helny

20

Ida, Ronja

21

Internationella dagen för
demokrati
Sigrid, Siri

Internationella dagen för
bevarande av ozonskiktet
Dag, Daga

Hildegard, Magnhild

Orvar

Elise, Lisa

Internationella
fredsdagen
Matteus

Maurits, Moritz

Höstdagjämningen
Tekla, Tea

Dagvattendagen
Gerhard, Gert

Tryggve

Helge

6

7

Samuel, Sam

8

9

10

11

36

Adela, Heidi

12

Lilian, Lilly

13

14

15

16

17

18

37

Åsa, Åslög

19

Sture

22

23

24

7

38

Fredrika

26

27

28

29

Internationella
hjärtdagen
Enar, Einar

Världsturismdagen
Dagmar, Rigmor

Lennart, Leonard

Återvinningens dag
Mikael, Mikaela

30

39

1

2

10
OKTOBER
2022

Visste du att nagellack, hårfärgningsmedel och
parfym räknas som farlig avfall?
Farligt avfall kan skada människor
eller miljö om det lämnas på fel
ställe. Det får inte hamna bland
övrigt avfall eller spolas ner i
avloppet utan ska lämnas till
särskild insamling.
Till farligt avfall räknas allt som kan
vara giftigt, cancerframkallande,
frätande, fosterskadande,
miljöfarligt, smittförande eller
brandfarligt.
På återvinningscentralen
lämnar du spillolja, lösningsmedel,
hårfärgningsmedel, gammalt smink,
rengöringsmedel, sprayflaskor,
lim, fernissa, nagellack, spackel,
skidvalla med mera. Det ska vara
väl förpackat och tillslutet. Märk
upp förpackningen om det inte är
originalkartongen.

Spana efter den
här symbolen på
återvinningscentralen:

Vad händer sen: När det farliga
avfallet lämnas in identifieras
innehållet. Olika sorters farligt avfall
behandlas på olika sätt. Därför är
det viktigt att hålla isär dem. Det
måste du hjälpa till med när du
lämnar det ifrån dig. Tänk på att inte
blanda olika medel, utan lämna in
dem var för sig. Kontrollera också
att förpackningen inte läcker. Allt
detta gör man för att olika medel
ska kunna behandlas på rätt sätt,
men också för att inte utsätta de
personer som ska handskas med
avfallet för några risker.
Det mesta av det organiska
farliga avfallet, exempelvis
bekämpningsmedel, bränns i
specialbyggda förbränningsanläggningar.
Syror och alkaliskt avfall renas
på våtkemisk väg eller genom
neutralisering. Vid neutralisering kan
farliga tungmetaller silas bort. Efter
våtkemisk rening kan vissa syror och
alkalier återvinnas.
Övrigt farligt avfall läggs på
deponier som är särskilt byggda
för att kunna ta emot farligt avfall.
Kvicksilverhaltigt avfall kommer,
enligt ett beslut av regeringen, att
slutförvaras i bergrum.

De sju kökssynderna nr 6 VREDE -

Här kan du se exempel på fler symboler för farligt avfall.

Var inte en plastlurk
“Om du någon gång i vredesmod försöker pressa ned en
plastburk i soppåsen där hemma, tänk så här. Är det inte
enklare att återvinna den?
Ta med en kasse med källsortering när du ändå ska handla,
tanka eller göra andra ärenden. Tillsammans kan vi nå vårt
mål - 25% mindre avfall till 2025”.
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Måndag

26

27

Tisdag

Oktober 2022

Onsdag

28

Torsdag

29

Fredag

30

1

Lördag

2

Söndag

39

3
40

Internationella dagen
för äldre
Ragnar, Ragna

Internationella
ickevåldsdagen
Ludvig, Love

4

5

6

7

Frans, Frank

Internationella dagen
för lärare
Bror

Jenny, Jennifer

Birgitta, Britta

Nils

Ingrid, Inger

17

Internationella flickdagen
Erling, Jarl

18

Internationella dagen
för begränsning av
naturkatastrofer
Valfrid, Manfred

Världssyndagen
Berit, Birgit

Stellan

Hedvig, Hillevi

Världshungerdagen
Finn

Internationella dagen för
utrotning av fattigdom
Antonia, Toini

Lukas

Tore, Tor

Sibylla

Ursula, Yrsa

Marika, Marita

Severin, Sören

Simon, Simone

Viola

Vintertid börjar
Elsa, Isabella

Internationella dagen
för boende- och
bebyggelsefrågor
Evald, Osvald

10

11

41
Världsdagen för
mental hälsa
Harry, Harriet

12
19

13
20

14
21

8

15
22

9

16
23

42

24

25

26

27

FN-dagen
Evert, Eilert

Inga, Ingalill

Amanda, Rasmus

Sabina

28

29

30

43

31
44

Halloween
Edit, Edgar

1

2

3

4

5

6

11
NOVEMBER
2022

Ge din pappa en upplevelse på Fars dag - som
räcker hela december eller kanske hela 2023...
Varför inte ge bort en upplevelse
istället för att köpa något nytt
som krävt nytillverkning och då
förbrukat många resurser. Kanske
en julkalender med tjänster för
varje dag? Gå ut med soporna,
ryggmassage 15 min och så vidare.

Konsumera smart
Det finns smartare sätt att
konsumera, som sparar både miljön
och din plånbok.

Minska avfallet
Att minska avfallet ger många
positiva effekter, både för dig, din
plånbok och miljön. Allt avfall har
en gång varit nya produkter och
för att producera dessa krävdes
råvaror, energi och kemikalier. Ju
mindre som slängs desto mindre
behov av nya produkter och desto
mindre påverkas klimat och miljö.
Så behöver du shoppa - handla
återbrukat.

Spana efter de här
symbolerna på
återvinningscentralen:

•

Köp inte skräp, välj istället
sådant som håller länge

•

Köp begagnat

•

Laga istället för att köpa nytt

•

Låna eller dela istället för att
äga själv

•

Lämna för återbruk. Det du inte
längre vill ha kan någon annan
behöva

•

Skala ner, lyckan finns inte i flest
prylar

På återvinningscentralen
lämnar du till exempel möbler,
lampor, porslin, husgeråd och textil i
container för återbruk.
Vad händer sen: Det du lämnat tas
om hand av Solkraft Rondellen och
säljs i deras återbruksbutik
Byggbod på Ursvikens ÅVC
Det pågår ett test på Ursvikens
ÅVC med en byggbod. Där kan du
både lämna och hämta överblivet
byggmaterial som till exempel
brädor, klinker, marksten, fönster
med karm, klickgolv, dörrar och
beslag.

RENSA SOM EN MILJÖNÄR
Det är skönt att städa och rensa ut, men visst är känslan av
att ge dina saker ett nytt liv lika härligt? Ett bra och trevligt
sätt att göra det är att bjuda in dina vänner på en bytarträff!
Det är ett bra tillfälle att införskaffa de saker som hemmet
saknar, men inte på bekostnad av miljö och plånbok.
För att få variation i träffarna kan det vara en bra idé att
arrangera dem efter teman.

Avlagt porslin eller andra köksgrejer som inte används blir till
en köksbytarträff. Sommarkläder för både stora och små kan
skapa ett härligt sommartema inför de varma månaderna.

Och du, om du är mitt uppe i din rensning – glöm inte att
ta hjälp av miljönärmetoden. En metod för att förlänga dina
sakers liv, som du hittar på sidan 30 i den här kalendern.

Som du märker är det bara fantasin som sätter gränserna.
Det bästa av allt är att en bytarträffar kan du arrangera året
runt, efter säsong eller när lusten faller på.

Den enes skräp kan var den andres skatt.
Text: Avfall Sverige. Få mer tips på miljönär.se
26

Måndag

31

1

Tisdag

November 2022

2

Onsdag

3

Torsdag

4

Fredag

5

Lördag

6

Söndag

44

Gustav Adolfsdagen

Tobias, Tim

Hubert, Hugo

Sverker

Alla helgons dag
Eugen, Eugenia

12

13

7

8

9

10

11

Ingegerd, Ingela

Vendela

Teodor, Teodora

Martin, Martina

Mårten

Konrad, Kurt

Fars dag
Kristian, Krister

Leopold

Internationella dagen
för tolerans
Vibeke, Viveka

Naemi, Naima

Lillemor, Moa

Världstoalettdagen
Elisabet, Lisbeth

Barnkonventionsdagen
Pontus, Marina

Gudrun, Rune

Internationella dagen
mot våld mot kvinnor
Katarina, Katja

Linus

Första advent
Astrid, Asta

45

14

15

16

17

18

19

20

46

Världsdiabetesdagen
Emil, Emilia

21

22

23

24

25

26

27

47

Helga, Olga

Cecilia, Sissela

Klemens

28

29

30

Malte

Sune

Anders, Andreas

48

1

2

3

4

Visste du att många leksaker kan innehålla
batterier? Då ska den lämnas som elavfall.

12
DECEMBER
2022

Elavfall innehåller material som
kan återvinnas. Exempelvis kan
metallerna återvinnas hur många
gånger som helst utan att de
tappar kvalitet. Istället för att gräva
upp nytt material ur jorden är det
därför bra för miljöns skull att vi
tar hand om det som redan finns i
omlopp. Elavfall kan också innehålla
miljöfarliga ämnen. Kvicksilver, bly,
kadmium och freoner är exempel
på ämnen som är farligt för natur
och människa. Genom att lämna
in elavfall till återvinning spar vi
på naturresurser och bidrar till en
renare miljö.
På återvinningscentralen
lämnar du armaturer, lysrör,
glödlampor, batterier, datorer,
TV-apparater, mobiltelefoner,
dammsugare, microvågsugn,
sladdar och kablar etc.
Spana efter den
här symbolen på
återvinningscentralen:

Övrig information från avfallsverksamheten
Å

ÅTERVINNINGSCENTRALER
Alla ÅVC är stängda röda dagar.

En god jul och ett gott hållbart 2023 önskar vi
från verksamhet Avfall Skellefteå kommun

Presentpapper och
wellpapp sorteras som
pappersförpackningar.

Vad händer sen: det är El-Kretsen
som har ansvar för insamling och
återvinning av elprylar. Produkter
de samlar in sorteras, demonteras
och fragmenteras för att få ut så
rena materialströmmar som möjligt.
Hur de tas om hand ser olika ut
beroende på produkt. Se mer om
det på elkretsen.se.
I Sverige samlades under 2020 in
ungefär 15 kilo elavfall per person.
Alla butiker som säljer ny
elektronik måste ta emot och
återvinna gamla elprylar. I mindre
butiker gäller en mot en-principen,
alltså de återvinner din gamla
eltandborste när du köper en
ny. Större butiker (till exempel
elektronikkedjor) måste ta emot
elprylar oavsett om du handlar nytt
eller inte. Är du osäker? Fråga i din
butik vad som gäller där
Flera livsmedelsbutiker har också
insamlingsskåp där du kan lämna
mindre elavfall.

Här kan du se exempel på fler symboler för el-avfall.

Presentsnören, tejp och
etiketter lägger du i vanliga
soppåsen.
Ansjoviskonserven som
metall och sillburken som
glas. Ho Ho.

28

Måndag

28

29

Tisdag

December 2022

Onsdag

30

1

Torsdag

2

Fredag

3

Lördag

4

Söndag

48

5

6

7

Sven

Finlands
självständighetsdag
Nikolaus, Niklas

Internationella dagen
för civil luftfart
Angela, Angelika

Internationella
AIDS-dagen
Krav på vinterdäck
Oskar, Ossian

Beata, Beatrice

Lydia, Cornelia

Andra advent
Barbara, Barbro

Virginia

Internationella dagen
mot korruption
Anna

Mänskliga
rättigheternas dag
Nobeldagen
Malin, Malena

Tredje advent
Daniel, Daniela

Fjärde advent
Internationella
migrationsdagen
Abraham

8

9

10

11

49

12

13

14

15

16

17

18

50

Alexander, Alexis

Lucia

Sten, Sixten

Gottfrid

Assar

Stig

Natanael, Jonatan

Drottningens födelsedag
Adam

Julafton
Eva

Abel, Set

Nyårsafton
Sylvester

19

20

21

Isak

Internationella dagen för
mänsklig solidariet
Israel, Moses

Vintersolståndet
Tomas

22

23

24

25

51

26

Å

27

28

29

Johannes, Johan

Värnlösa barns dag
Benjamin

Natalia, Natalie

30

31

Juldagen

1

52

Annandag jul
Stefan, Staffan

Å = ändrad öppettid på återvinningscentraler

S = ändrad dag för soptömning

MILJÖNÄRMETODEN

Håller du på med en rensning hemma kan det här schemat vara något att spana in så
du inte kastar något som kanske kan få ett nytt liv. Hos dig eller någon annan.

ÅVC-KORT

Har du dåligt med möjligheter att besöka återvinningscentralen på
dagtid så tipsar vi om att du anmäler dig för ÅVC-kort.
Ett ÅVC-kort innebär att du, efter genomförd utbildning, får möjlighet att
åka in på ÅVC vissa tider utanför ordinarie öppettid.
Det ger tillgång till flera återvinningscentraler söndag - torsdag mellan kl.
7.00-22.00.

JA

Återvinningscentraler som du idag kan nyttja om du har ÅVC-kort är
Byske, Bureå, Burträsk, Jörn samt Ursvikens ÅVC. Det spelar ingen roll
vilken ÅVC du gått din utbildning på. Du har tillgång till alla ÅVC som har
den förmånen.

NEJ

JA

JA

NEJ

I Boliden och Lövånger är det inte infört än men planen är att det sker
under kommande år, 2022 eller 2023. För Degermyran är det inte
aktuellt då det är en avfallsanläggning och i dagsläget inte lämpar sig för
besök på obemannad tid.

Hur får man ÅVC-kort?

NEJ

NEJ

JA

För ÅVC-kort krävs att man genomför en utbildning på någon av de
aktuella återvinningscentralerna. På utbildningen går vi en guidad tur
runt anläggningen och berättar om hur du ska sortera, varför du ska
göra det och något om var det du lämnat tar vägen sen. Ett perfekt
tillfälle för dig att också ställa frågor.
För att kunna anmäla sig till utbildningen krävs att du:

JA

NEJ

•

Är folkbokförd i Skellefteå kommun eller äger en fastighet som
betalar renhållningsavgift i Skellefteå kommun

•

Är myndig.

Det finns två sätt att anmäla sig till utbildningen:
•

Via e-tjänsten ”Boka utbildning ÅVC-kort” som du hittar på
självservice.skelleftea.se. För det krävs att du har e-legitimation och
är folkbokförd i kommunen.

•

Via kundtjänst. Om du inte har e-legitimation eller om du äger
en fastighet men inte bor i kommunen, vänd dig till kundtjänst så
hjälper de dig.

skelleftea.se/ÅVC-kort
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SÅ HÄR SORTERAR DU PÅ ÅVC:
Asbest kan finnas i
eternitblomlådor, fönsterbrädor,
takskivor, eternitplattor och
ventilationskanaler. Som
isolering i oljepannor, på varmvattenrör
samt i äldre kakelfogar och kakelfix.

Keramik, porslin, aska (släckt!),
tegel, klinker, sanitetsporslin
blandjord (t.ex jord från uppfart
som innehåller sten och grus)

Gipsskivor, gips

Virke från uteplatser, trätrallar,
bryggor, slipers. Viktigt att
tryckimpregnerat virke och
träavfall hålls separat då
tryckimpregnerat är behandlat
med miljöskadliga ämnen.
Trasiga slalomskidor, skridskor,
utegrillar, cyklar, motordelar (ej
med olja), snöskyfflar, järnrör
m.m. Tänk på att allt som har
en sladd eller batteri ska lämnas
som elektronik.

Glasull, stenull, mineralull etc.

Målat och omålat trä. Brädor,
lådor, bokhyllor, spånskivor,
masonit och trasiga trämöbler.
Fritt från andra material.
Spik, gångjärn och beslag av
metall behöver du inte ta bort.

Kyl, frys samt
luftvärmepumpumpar. Kan
innehålla freoner och ställs
därför åtskilt från övriga
vitvaror.

Trädgårdsmöbel, vattenkanna,
hinkar, leksaker etc. i plast. Här
kan du lämna både hård- och
mjukplast som ej är förpackningar. Förpackningar
lämnas på återvinningsstation.

Tvättmaskin, diskmaskin, spis,
torktumlare. Tänk på att en
microvågsugn är ett elavfall som
ska lämnas till elektronik.

Fönster- och spegelglas utan
ram, tavelglas, bak- och
framruta från bil. Husgeråd i
glas t.ex dricksglas, ugnsformar
etc.
Tapeter, slangar, mattor,
gummi, läder, pärmar, trasig
textil, skumgummi, sågspån,
fönster med karm, klickgolv,
etc.

Varmvattenberedare, elpanna
ELPANNA
Boilers

BEREDARE
Water heaters

Allt som drivs med sladd eller
batteri räknas som elavfall.
Även glödlampor, lysrör och
lågenergilampor. Sorteras och
lämnas på uppmärkt plats. Det kan finnas
inbyggda batterier i många produkter. Hela
produkten ska då lämnas in.

Här lämnar du trädgårdsavfall
t.ex fallfrukt. Kommer du med
det i säck ska säcken tömmas
och den källsorteras i annan
fraktion utifrån material.
Här lämnar du gräs och löv.
Kommer du med det i säck
ska säcken tömmas och den
källsorteras i annan fraktion
utifrån material.
Endast blomjord, kompostjord
får lämnas här. Blandjord som
kan innehålla t.ex grus lämnas
som ej återvinningsbart. Säckar
ska tömmas.
Här lämnar du ris och grenar.
Kommer du med det i säck
ska säcken tömmas och den
källsorteras i annan fraktion
utifrån material.
Till exempel Jättebjörnloka, Jättebalsamin,
Tromsöloka, Parkslide.
OBSERVERA! Växterna ska vara väl
förpackade i papperssäckar.
Endast växt- och rotdel, ej jord. Läs mer
på: naturvardsverket.se
Här lämnar du exempelvis lim,
nagellack, kemikalier, färg,
sprayflaskor, spillolja, oljefilter,
lösningsmedel, skidvalla,
brandsläckare.
Lämna det i sin originalförpackning eller
märk upp vad det innehåller.
Vet du inte så skriv okänt innehåll. Det
ska vara väl förpackat t.ex burkar och
flaskor med lock.
OBS, sprayburkar ska alltid till
farligt avfall, även tomma.
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Öppettider
ÅTERVINNINGSCENTRALER
2022

På våra återvinningscentraler kan du lämna grovavfall, elektronikavfall
och farligt avfall samt lämna för återbruk. De är stängda alla röda
dagar och vissa har ändrade öppettider dag före röd dag. Se
respektive månad. Välkommen till ÅVC!

Boliden, Yrkesgatan 8
Måndag:
Tisdag:		
Onsdag:		
kl 13-20
Torsdag:
Fredag:		
Lördagsöppet: 14 maj -17 september udda veckor kl 9-12

Bureå, Sinusgatan 3
Måndag:
kl 7-16
Tisdag:		
Onsdag:		
kl 7-16
Torsdag:
Fredag:		
Lördagsöppet: 14 maj -29 oktober udda veckor kl 8-14

Burträsk, Svarvargatan 7
Måndag:
Tisdag:		
kl 7-16
Onsdag:		
Torsdag:
kl 7-16
Fredag:		
Lördagsöppet: 7 maj -22 oktober jämna veckor kl 8-14

Byske, Maskingatan 15
Måndag:
kl 7-16
Tisdag:		
Onsdag:		
Torsdag:
kl 7-16
Fredag:		
Lördagsöppet: 7 maj -22 oktober jämna veckor kl 8-14

Jörn, Reningsvägen 5
Måndagar:
3/1, 7/2, 7/3		
4/4 - 26/9		
3/10, 7/11, 5/12		
Lördagsöppet:
21/5, 18/6, 27/8

Lövånger, Kyrkren 13
Måndag:		Tisdag:			kl 12-20
Onsdag:			Torsdag:		
kl 12-20
Fredag:			Lördagsöppet: 7 maj -22 oktober jämna veckor kl 8-14

Skellefteå, Degermyran, Lidvägen 4
Måndag:
kl 6-19
Tisdag:		
kl 6-16
Onsdag:		
kl 6-19
Torsdag:
kl 6-16
Fredag:		
kl 6-16
Söndagsöppet: 8 maj -31 oktober kl 15-19

Ursviken, Mekanvägen 52
Måndag:		
kl 7-16
Tisdag:			Onsdag:			kl 7-16
Torsdag:		Fredag:			Lördagsöppet: 14 maj -29 oktober udda veckor kl 8-14

På alla återvinningscentraler kan du under bemannad tid,
förutom att lämna ditt källsorterade avfall;
•
hämta papperspåsar för matavfallet
•
köpa biohylla till bruna matavfallskärlet.
•
köpa latrintunna för fritidshus

Kundtjänst 0910-73 50 00, knappval 3

kl 7-16
kl 7-16
kl 7-16
kl 9-15

Säkerställd information
om öppettider samt
ändringar hittar du på
www.skelleftea.se eller i
appen Mitt Skellefteå.
Vi ansvarar inte för
information som genereras
på google.

Besöksadress Viktoriagatan 2, 931 35 Skellefteå
Öppet för allmänheten 8-16, vardagar
skelleftea.se/avfall
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