
KÄLLSORTERINGSKALENDER 2023
Tema: dags att kliva uppåt i avfallstrappan



AVFALLSTRAPPAN
EU arbetar efter en så kallad avfallshierarki, eller avfallstrappa, som även styr hur 
avfallet tas omhand i Sverige.

Följande ordning ska följas:

1. Förhindra att avfall skapas, så kallad avfallsminimering
2. Återanvänd
3. Återvinn material
4. Utvinn energi genom förbränning
5. Deponera, det vill säga lägg på soptipp

1. Enligt avfallstrappan bör vi alltså i första hand se till att det skapas så lite avfall 
som möjligt. Det är det bästa sättet att minska användningen av jordens resurser 
och påverkan på miljön. Särskilt viktigt är det att minimera mängden farligt avfall. 

2. Det avfall som faktiskt finns ska vi försöka återanvända, till exempel genom att 
tänka ”andra hand i första hand” om något behöver inhandlas till hemmet samt att  
sälja eller skänka vidare för att ge längre livslängd åt saker som fungerar.

3. När återanvändning inte är möjlig ska vi återvinna materialet. Det gör vi idag 
bland annat med förpackningar och tidningar men också genom kompostering 
eller rötning av matavfall och trädgårdsavfall.

4. Om avfallet inte kan materialåtervinnas ska energin 
 i avfallet utvinnas genom förbränning.

5. Avfall som ska ut ur kretsloppet och som inte  
kan hanteras på annat sätt går till deponering.  
Det finns olika deponier beroende  
på farlighet. 

Allt vi människor gör har en inverkan på miljön på något 
sätt. Vi sätter ett ”fotavtryck” varje gång vi handlar mat och 
kläder, reser, värmer våra bostäder eller köper nya prylar.
Sedan mitten av 1970-talet har mänsklighetens årliga  
ekologiska fotavtryck varit större än jordens kapacitet.

Sammantaget lever människan idag som om vi hade 1,7 
planeter för att ta fram alla resurser och absorbera våra 
utsläpp men...

om alla levde som vi i Sverige skulle  
det behövas cirka 4 jordklot.

Innehåll Källsorteringskalender 2023
Sidan  2: Avfallstrappan

Sidan  3: Om Minimeringsmästarna och temat för kalendern

Sidan 10: Information för fritidshusägare

Sidan 11: Grovavfallsinsamling

Sidan 30: Felsorteringar att se upp med

Sidan 31: Nyheter från Avfall

Sidan 32: Öppettider på återvinningscentralerna - sista sidan
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Under ett år har de tävlande i Minimeringsmästarna utmanats i att 
minska sitt avfall så mycket som möjligt. Under året har hushållen 
lärt sig om hållbarhet och avfallsminimering genom föreläsningar 
och workshops. Hushållen har också testat sina kunskaper och 
kreativa förmåga i olika utmaningar. De har gladeligen delat med 
sig av sina erfarenheter och kreativa lösningar i sociala medier och 
intervjuer. Mål: minska avfallet och hitta sin nöjdpunkt.

Året har varit indelat i fem teman: hållbar konsumtion, matsvinn, 
farligt avfall, delande och textil. Deltagarna har bland annat 
utmanats i att bjuda på en måltid lagad på rester, ge bort en 
second-hand present, anordna klädbytardag, städa utan skadliga 
kemikalier och att designa om textil. Tre gånger under året  
har deltagarna även vägt sitt hushållsavfall för att kunna följa 
förändringen.

Vad är minimeringsmästarna och varför vill vi  
vara med på det?  

Ja men räck upp handen ni som  
inte har klimatångest. 
Vi håller på att tömma vårt förråd inför flytt nästa år  
och inser vilket slit och släng-beteende vi har! Vi shoppar  
i Sverige som om vi hade 4,2 jordklot och producerar 
466 kg avfall per person och år. Nästan ett halvt ton! 
Per person! 
Ja det är galet. Men det går att göra något åt det och vi 
kan göra det tillsammans. Att minska på sitt avfall är inte 
bara bättre för miljön, du kan också 

spara pengarna som blir över till annat.
#minimeringsmästarnaskellefteå
#minimeringsmästarna

”

År 2023-2024 planeras det för en ny omgång av 
Minimeringsmästarna. Håll utkik när vi påbörjar 
rekryteringen av hushåll. Följ vatten och avfall 
på instagram eller facebook för att hålla dig 
uppdaterad när det drar igång. Eller spana på 
huvudarrangörens webbplats.

•  www.minimeringsmastarna.se

•  www.facebook.com/VattenochavfallSkelleftea/

•  Instagram, sök: vattenochavfallskelleftea

I källsorteringskalender 2023 kommer du att kunna följa 
de teman som våra minimeringsmästarfamiljer har deltagit 
i. Deras år började hösten 2022 vilket gör att du kan läsa 
om finalen i oktober 2023 och deras första utmaningar i 
december och januari. Lite omvänt alltså. Vi hoppas att du ska 
inspireras av hur de löst sina utmaningar och vilka reflektioner 
de haft under den resa de varit med om.

Utför utmaningar och vinn biobiljetter.

Varje månad i kalendern har en utmaning där du kan vinna 
två biobiljetter genom att utföra utmaningen du hittar 
längst upp på varje månadsblad. Lägg ut en bild på social 
media, berätta hur du löst utmaningen och tagga den med 
#minskaavfalletskellefteå. Har du inte social media kan du 
mejla text och bild till: avfall@skelleftea.se

”

Läs mer om våra hushåll på: 
www.skelleftea.se/minimeringsmästarna. Där finns länkar 
till deras sociala konton om du vill ta en närmare titt på 
alla inlägg.

Längst upp från vänster: Pelle Hedström, Petter Bergmark, Madelelen Sundin, Isak Classon, Ida 
Leckström, Kristoffer Morén. Rad två: Hanna Hedström, Elisabeth Hedström, Lottie Bergmark, 
Elvin Kågström, Juni Classon-Sundin, My Läckström, Meja Leckström, Längst fram: Hannah Lund-
qvist, Elin Lundqvist. Saknas på bilden: Åsa Lindgren, Liam Kågström, Jonatan Hedström.
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Matsvinn är mat som går bra att äta men av olika anledningar inte äts 
eller dricks upp. Den största delen av matsvinnet uppstår i hushållen, 
men mat slängs i onödan i hela livsmedelskedjan av många olika skäl. 
Det behövs också en mängd åtgärder för att komma åt problemet.  
Här är det viktigt att alla bidrar.
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Övrig information från avfallsverksamheten

ÄNDRAD SOPTÖMNING  
Låt kärlen stå tills de är tömda
Ordinarie tömningsdag:
Tisdag 3/1 ställ ut söndag 1/1
Onsdag 4/1 ställ ut måndag 2/1
Torsdag 5/1 ställ ut tisdag 3/1
Fredag 6/1 ställ ut onsdag 4/1

ÅTERVINNINGSCENTRALER
Alla ÅVC är stängda nyårsafton, 
nyårsdagen samt trettondag jul.

Fryser påsarna fast i dina sopkärl? 
Du som fastighetsägare ansvarar för att det inte är 
fastfryst i dina kärl när de ska tömmas. Försök 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 för 
frysa. Den kostar 100 kr och finns att köpa på 
alla återvinningscentraler samt kundtjänst i 
Stadshuset.

Å S

Om matsvinn 
var ett land skulle 

landet vara den tredje 
största utsläpparen av 
växthusgaser i världen, 

efter Kina och USA

MATSVINN

En reflektion ang mat vi slänger är att det sällan är 
rester som ryker. Vi är faktiskt rätt bra på att äta 
upp lagad mat. Däremot har vi en tendens att köpa 
hem mer än vad vi äter/vad som går åt vilket gör 
att en del frukt o grönt ligger och blir dåligt. Krille 
handlar mycket som är på ”bra pris” och då kan det 
ibland bli lite för mycket. Ida är dålig på att se möj-
ligheterna med trötta grönsaker. Krille är bra på att 
dölja det mesta i sin köttfärssås men det här känns 
ju som en del av resan, att se sina egna mönster 
och fallgropar för att kunna bli bättre.

Många rester efter jul- och nyår?  
Månadens utmaning: bjud på restfest. Läs mer  
på sidan 2 hur du kan vinna biobiljetter.

En liten #restfest till lunch idag. 
Vi slog ihop fredagens tacofärs tillsam-

mans med potatisen från igår, tortillabröd, 
creme fraiche och ost. Plus sallad överbliven 

från de senaste dagarna som tillbehör. 
Jättegott!

”

”

”

Nyord för minskat matsvinn

Kaoskomponera
Att fantisera ihop nya rätter av sådant 
som annars skulle slängas.
www.livsmedelsverket.se/matsvinn

Check på loggat matavfall i 2 veckor!
4 650 g = oundvikligt matavfall 
såsom ägg-, apelsin- och banan-
skal samt kaffesump. 50 g Matsvinn = 
fettrand från skinka, kyckling.
Reflektion: vi har aldrig gillat att slänga mat, men 
visst har vi ibland slängt ris eller pasta som stått en 
vecka i kylen. MEN nu gick hela familjen all-in för att 
ALL mat skulle ätas upp. Det blev konstiga kombi-
nationer ibland. Jag kan tipsa om att stekt spagetti 
och stekt sallad är gott ihop. Vi har och har alltid 
haft bra översyn i kylen, så det är sällan som något 
blir gammalt och dåligt.
Matsvinn = ovanligt = hög #nöjdpunkt

”



= ändrad öppettid på återvinningscentraler             = ändrad dag för soptömningÅ S

Januari 2023
Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag
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Svea Alfred, Alfrida Rut Hanna, Hannele Kasper, Melker, Baltsar August, Augusta Erland

Gunnar, Gunder Sigurd, Sigbritt Jan, Jannike Frideborg, Fridolf Knut Felix, Felicia Laura, Lorentz

Hjalmar, Helmer Anton, Tony Hilda, Hildur Henrik, Henry Fabian, Sebastian Agnes, Agneta Vincent, Viktor

Frej, Freja Erika Paul, Pål Bodil, Boel Göte, Göta Karl, Karla Diana

Gunilla, Gunhild Ivar, Joar

Trettondagsafton

Tjugondedag Knut

Förintelsens minnesdag Konungens namnsdag

Nyårsdagen

Trettondag jul

Å
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MATSVINN

”

”

Det största matsvinnet sker i hemmet. Att slänga mat är att slänga pengar i 
sopkorgen. Dumt för plånboken, miljön och klimatet. Varje år slänger hushåll 
i Sverige cirka 17 kilo ätbar mat per person. Det som oftast blir matsvinn är 
frukt, grönsaker, bröd och matrester. För en familj på två vuxna och två barn 
motsvarar matsvinnet en kostnad på mellan 3000-6000 kronor per år.

Tema matsvinn denna månad! Det passar 
mig (Åsa) som alltid har predikat om att 
det är dumt att vara för kräsen och att en 
ska lukta och smaka om bäst bästföre- 
datumet passerat. 
Nån sa att mögel på ostar aldrig är farligt 
och det tar jag till mig med glädje, ostäls-
kare som jag är. Idag skrapade jag botten 
på castelloförpackningen fast den hade 
legat ett tag i kylen.

Nyord för minskat matsvinn

Bäst före-snooza
Att förlänga hållbarheten genom att titta, 
lukta och smaka sig fram.
www.livsmedelsverket.se/matsvinn
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Övrig information från avfallsverksamheten

Covid i huset och vi behöver ha nåt att 
göra. Helt plötsligt kommer vi på det. Vi 
groddar! Barnen är nöjda och mamman 
är nervös (för kommer vi att lyckas? Är inte 
känd för att ha gröna fingrar direkt...) men 
framförallt känns det fint att få "odla" lite 
trots vinter och Norrlandsmörker. Nu ska 
vi vårda dessa små groddar som om det 
vore våra bebisar.

Gårdagens ärtor till fiskmiddan blev ärtguacamole till dagens tacotisdag! Men det här 
att ta hand om sina rester är inte alltid tvärlätt. Tycker att det krävs både inspiration och 
ork, två komponenter som iallafall hemma hos oss minskar exponentiellt med stressig 
vardag. Samtidigt vet vi att matsvinnet har en enorm påverkan på klimatet. Så vad göra? 
Här hemma gör vi ett ärligt försök att planera middagarna så att vi ska kunna använda 
delar av det vi äter en dag i middagen dagen efter. Typ som med ärtorna. Målet är att vi 
både ska spara på klimatet och tiden (för då är ju delar av maten redan tillagad liksom). 
Sen att vi dessutom sparar pengar är väl knappast dåligt.
Och ni som inte har testat, pröva ärtguackan. Den blev god!

”

Månadens utmaning: Dela ett restrecept som du tillagat och gillade.  
Läs mer på sidan 2 hur du kan vinna biobiljetter.

”Middagsförberedelser. 
Förr såg vi maten, nu ser vi 
bara plasten... En av många nötter 
att knäcka är att få vardagen att gå 
ihop med så lite avfall som möjligt. 
Just nu (men erkänner att blodsockret 
är lite lågt pga maten är inte klar 
än) känns det så galet svårt. Hur 
planerar ni andra förvärvsarbetande 
dundertrötta människor era middagar 
för att få det så klimatbra som möjligt?

Peppad för 
digital cook-along 

med Hanna Olvenmark, 
”Mat under tian”
undertian.com

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.



Februari 2023
Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag
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KyndelsmässodagenMax, Maximilian Disa, Hjördis Ansgar, Anselm Agata, Agda

Dorotea, Doris Rikard, Dick Berta, Bert Fanny, Franciska Iris Yngve, Inge Evelina, Evy

Agne, Ove Valentin Sigfrid Julia, Julius Alexandra, Sandra Frida, Fritiof Gabriella, Ella

Vivianne Hilding Pia Torsten, Torun Mattias, Mats Sigvard, Sivert Torgny, Torkel

Lage Maria, Maja

Världscancerdagen Runebergsdagen

Alla hjärtans dag

Världsdagen för  
social rättvisa

Fettisdagen
Internationella 
modersmålsdagen

Internationella 
brottsofferdagen Sverigefinnarnas dag



FARLIGT AVFALL
Elektronik
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Visste du att...

Att kassera en fungerande mobil, får ur alla perspektiv ses  
som ett oerhört slöseri, då tillverkningen av en enda smart- 
telefon ger upphov till 86 kilo avfall. Anledningen till den stora 
mängden avfall beror på att en smarttelefon innehåller i snitt 
68 olika metaller samt plast och andra material. Genom att 
återvinna elektronik som inte används kan materialet bli till nya 
produkter som har ett mindre klimatavtryck.

Energispartips 

Det är energismartare att diska i diskmaskin jämfört med 
att diska för hand. Det beror främst på att det går åt mycket 
mindre varmt vatten. Det går åt tre till fyra gånger mer energi 
vid handdisk jämfört med maskindisk. Det gäller även om du 
diskar och sköljer i diskho eller balja.

• Stäng av apparater och släck lamporn
• Stäng av och släck när du lämnar rummet
• Använd LED-lampor, de drar fyra till fem 

gånger mindre el än halogenlampor och de 
håller upp till 15 000 timmar.

Till farligt avfall räknas allt som kan vara giftigt, cancerframkallande, 
frätande, fosterskadande, miljöfarligt, smittförande eller brandfarligt. 
I ett vanligt hushåll kan det handla om exempelvis elektronik, 
kemikalier, färger, lösningsmedel, läkemedel och växtskyddsmedel.

Månadens utmaning: Gör en elektronikrensning hemma och lämna  
till återvinning. Läs mer på sidan 2 hur du kan vinna biobiljetter. Om man räknar in allt 

avfall som uppstår när 

en mobiltelefon till-

verkas skulle den väga 

ca 86 kilo! Det kallar vi 

”det osynliga avfallet”

Utmaning  
elektronikrensning = check!

Vi brukar ta trasig elektronik till  
återvinningen, men det var ett tag 
sen vi var där. Nästa gång vi far dit 

tar vi med en skruvdragare som 
ryker, en plattång som inte  

fungerar, en skruttig rakapparat  
och några trasiga sladdar.

”

Hade redan rensat sedan länge 
men inte tagit mig iväg. Nu fick jag en 
god anledning att faktiskt ta den där 
omvägen. Även julgranen fick följa 
med . Det var dags nu.  
Så sladdar, kablar, trasig router och 
brandvarnare får nu bli något nytt 
och åter bli en del av kretsloppet.

”

Vi har rensat elavfall! Det mest irriterande i högen är 
nog hörlurarna som vi köpte på livsmedelsbutiken inför en 

semester till Stockholm och som ...

...funkade i typ en kvart!
Elektriska grejer innehåller en hel del olika 

ädelmetaller och andra material som kan 
återvinnas för att sen användas till att 

bli andra saker - och det är ju bra. Men all 
produktion utgör en belastning på miljön, så är 

det bara. Det är därför det är så viktigt att du och jag 
funderar över vad vi egentligen behöver köpa. Hur vi 

konsumerar och vad vi gör för val spelar en stor roll i 
sammanhanget - speciellt när det bästa för klimatet är 

att färre saker konsumeras överlag. Vi får öva på det, 
och som bekant så ger övning färdighet.

”

Spana t.ex. efter 
den här symbolen 
när du ska lämna 
småelektronik på 
återvinningscentralen

Elavfall kan innehålla miljöfarliga 
ämnen. Kvicksilver, bly, kadmiun och 
freoner är exempel på ämnen som är 
farligt för natur och människa. 

Genom att lämna in trasigt elavfall till 
återvinning spar vi på naturresurser 
och bidrar till en renare miljö.



Mars 2023
Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag
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Albin, Elvira Ernst, Erna Gunborg, Gunvor Adrian, Adriana Tora, Tove

Ebba, Ebbe Camilla Siv, Saga Torbjörn, Torleif Edla, Ada Edvin, Egon Viktoria, Regina

Greger Matilda, Maud Kristoffer, Christel Herbert, Gilbert Gertrud Edvard, Edmund Josef, Josefina

Joakim, Kim Bengt Kennet, Kent Gerda, Gerd Gabriel, Rafael Emanuel

Rudolf, Ralf Malkolm, Morgan Jonas, Jens Holger, Holmfrid Ester, Noa

Internationella kvinnodagen Kronprinsessans namnsdag

Internationella dagen  
mot polisvåld

Vårdagjämningen Rocka sockorna dagen Internationella vattendagen Världsmeteorologidagen

Våffeldagen
Jungfru Marie 
bebådelsedag Sommartid börjar
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Information till dig som äger 
Fritidshus

FRITIDSHUSEN SKA  
KÄLLSORTERA SITT AVFALL.
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.

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 
återvinningsstation  (förpackningar).

Har du sålt ditt fritidshus?
Kom ihåg att anmäla ägarbytet via e-tjänst eller 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. 

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/tank-

anslutningen 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

E-tjänster
• Anmäl ägarbyte för vatten, 

avlopp och avfall
• 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

EGNA SAMT  
DELADE KÄRL.
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.
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.

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.

10
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Det här får du skicka

• Kyl- och frysmöbler (hushålls- 
modeller).

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

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

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

• El-avfall som tv, radio, spisar, tvätt-  
och diskmaskiner, köksfläktar, da-
torer, skärmar, lågenergilampor, 
glödlampor m.m.

Det här tar vi inte med  
när vi hämtar

• Bygg- och rivningsmaterial, dus-
chdörrar, duschkabiner, brädor, 
innerdörrar, köksinredningar och 
annan fast inredning.

• Fast montage som element, radia-
torer, sanitetsporslin, badkar m.m.

• Trädgårdsavfall.

• Farligt avfall som lysrör, spillolja, 
oljefilter, färg, avfettning, bekämp-
ningsmedel, limrester, syror, 
baser m.m.

• Värmepannor, varmvattenbere-
dare och luftvärmepumpar.

• Bilbatterier.

• Bil- och motordelar, motorgräsk-
lippare, däck och liknande.

• Förpackningar med producen-
tansvar, pappers-, metall-, hård-
plast- och glasförpackningar samt 
returpapper.

Aktuellt 2023
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.

Du kan själv köpa och beställa 
grovavfallshämtning vid behov

Har du behov av hämtning kan du beställa 
hämtning via godkänd entreprenör, se 
kommunens hemsida.  
Du förhandlar själv ditt pris. 

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.

• 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 energiåtervinning, metall eller 
deponirest.

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

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

• 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. 

Grovavfallsinsamlingen

2023

För karta du kan zooma in samt mer 
information: skelleftea.se/grovavfall 11

Vecka 16Vecka 17

Vecka 18 Vecka 19

ingen grovavfallshämtning

OBSERVERA! 
Inga ”blandhögar” tas med.  
Osorterat grovavfall lämnas kvar.
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Övrig information från avfallsverksamheten
ÄNDRAD SOPTÖMNINGÅTERVINNINGSCENTRALER

Alla ÅVC är stängda Långfredag, 
Påskdagen samt Annandag påsk.

 
Å S

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. Kommunens 
återvinningscentral tar emot de flesta slags farligt avfall. Men till 
exempel läkemedel ska lämnas in till apotek.

Hittade den här "trasan" 
idag. Den ersätter typ svinto/
stålull. Går att använda på 
i princip alla ytor med tvål 
eller vatten så hoppas den 
uppfyller vad den lovar.

Månadens utmaning: Dela med dig av ett eget husmorstips
Läs mer på sidan 2 hur du kan vinna biobiljetter.

”

”Min absoluta favorit är otroligt 
enkel och funkar alltid (hittills 
iaf ). När barnen har hosta på 
nätterna tar jag gul lök som jag 
skivar upp och lägger i en skål. 
Sedan slår jag kokande vatten 
över löken. Skålen ställer jag 
sedan under eller bredvid 
barnens säng under natten. 
Det luktar lite lök i huset men 
hostan brukar bli bättre

” Ju mer vi funderar på det, 
desto mer landar vi i att det inte 
krävs så mycket grejer hemma 
för att hålla både familjen, 
hunden och hemmet rent. En 
kommer långt på tvål (som vi 
antingen gjort själv eller beställt 
från tex Malin i Ratan), ättika, 
bikarbonat och såpa. Allt annat 
känns mer och mer överflödigt 
- för sakerna blir ju faktiskt 
rena. Varför ska vi då använda 
en massa kemikalier som vi, 
helt ärligt, blir lite oroade av 
när vi läser förpackningarnas 
varningstexter? Det är skadligt 
för ögonen, kan vara frätande, 
en ska ringa SOS om man råkar 
äta det... och det skickar vi 
ut i vårt avloppsvatten. 
Nää, då väljer vi såpa 
istället.

Spana in fler miljövänliga tips på www.ekotipset.se

Spana efter den  
här symbolen när  
du ska lämna farligt 
avfall på åter-
vinningscentralen

” Ikväll var jag (Ida) och tjejerna på en så kul minimerings-mästarträff 
för att kicka igång nästa tema, som handlar om kemikalier. Workshop 
med @maliniratan. Fantastiskt kul och inspirerande! Vi fick prova 
göra en egen tvål, och barnen fick tova tvål. Jag ser fram emot att testa 
tvålen både på kropp, ansikte och i håret! 

Tänk så mycket man skulle kunna rationalisera 
bort i badrumsskåpen och duschen om man kan 
klara sig på en (eller några?) tvålar. Ja, jag är i 
princip såld på idén. 

Har du tagit ÅVC-kort?
Med ÅVC-kort får du tillgång till alla återvinningscentraler, 
förutom Degermyran, på obemannad tid söndagar till och 
med torsdagar mellan kl. 07-22. 
Utbildningen består av en rundvandring på ÅVC där du får 
lära dig mer om hur och varför du ska sortera ditt avfall.
Du hittar mer information på skelleftea.se/ÅVC-kort. Eller 
kontakta kundtjänst för mer information.

Låt kärlen stå tills de är tömda
Ordinarie tömningsdag:
Tisdag 4/4 ställ ut söndag 2/4
Onsdag 5/4 ställ ut måndag 3/4
Torsdag 6/4 ställ ut tisdag 4/4
Fredag 7/4 ställ ut onsdag 5/4



* Sista dag för ansökan om uppehåll avfallstjänster för fritidshus se sid 10

** Grovavfallsinsamling startar, se sid 11
= ändrad öppettid på återvinningscentraler             = ändrad dag för soptömningÅ S

april 2023
Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

13

27 28 29 30 31 1 2

14

3 4 5 6 7 8 9

15

10 11 12 13 14 15 16

16

17 18 19 20 21 22 23

17

24 25 26 27 28 29 30

*

**

Harald, Hervor Gudmund, Ingemund

Ferdinand, Nanna Marianne, Marlene Irene, Irja Vilhelm, William Irma, Irmelin Nadja, Tanja Otto, Ottilia

Ingvar, Ingvor Ulf, Ylva Liv Artur, Douglas Tiburtius Olivia, Oliver Patrik, Patricia

Elias, Elis Valdemar, Volmar Olaus, Ola Amalia, Amelie Anneli, Annika Allan, Glenn Georg, Göran

Vega Markus Teresia, Terese Engelbrekt Ture, Tyra Tyko Mariana

Internationella 
autismdagen

Skärtorsdag
Världshälsodagen

Påskafton

Krav på sommardäck

Internationella dagen  
för Moder Jord

Världsdagen för böcker 
 och copyright

Internationella 
arbetsmiljödagen

Konungens födelsedag
Valborsgsmässoafton

Långfredagen Påskdagen

Annandag påsk

Å

Å

S

S S S S
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Övrig information från avfallsverksamheten

ÄNDRAD SOPTÖMNING
Låt kärlen stå tills de är tömda
Ordinarie tömningsdag:
Tisdag 16/5 ställ ut söndag 14/5
Onsdag 17/5 ställ ut måndag 15/5
Torsdag 18/5 ställ ut tisdag 16/5

ÅTERVINNINGSCENTRALER
Alla ÅVC är stängda 1:a maj, 
Kristi himmelfärds dag samt 
Pingstdagen. 

Å S

Genom att dela saker, platser och tjänster med varandra skapas miljönytta, samtidigt som vi 
sparar pengar och utnyttjar stadens rum bättre. Delningsekonomi är en växande trend som 
innebär att man lånar, hyr, eller på andra sätt delar varor och tjänster med varandra. 
På det här sättet använder vi våra resurser effektivare och skapar möjligheter för nya 
innovativa tjänster. 

Vad vi gjorde förra fredagen! Bjöd in kollegor till 
AW och sakbytarafton. Och som med alla såna 
tillställningar vet man aldrig vad man hittar, vilket 
helt ärligt är typ halva tjusningen. Men grejen med 
bytesdagar är också att man gärna inte tar med sig de 
ombytta grejerna hem igen, vilket löstes med att allt 
som inte fick ett nytt hem lämnades till second hand.

Och efteråt började vi fundera. Det var inga problem 
att få ihop saker som vi ville byta ut (eller bli av med). 

Det är delvis så att vi växer ur grejer och de slutar 
uppfylla sitt syfte. En bok blir läst, och då skickar vi 
den vidare. Ett tavla har ingen vägg att hänga på, och 
då får den flytta till ett annat hem istället.

 Men delvis tror vi också att vi har för mycket grejer. 
Och såklart vi har det, vi är ju en del av ett samhälle 
där vi ska konsumera. Vi har råd, allt är tillgängligt i 
affären, vi har internet i mobilen där vi när som helst 
kan beställa hem nåt och trender kommer och går. 

Knappast hållbart. Med all säkerhet också väldigt 
jobbigt för oss, för när blir vi nånsin nöjda? Men tänk 
så bra om vi kunde bromsa, både för vår skull men 
också för klimatet. Det här är inget vi vill tänka på, 
men när vi köper en ny grej eller ett nytt klädesplagg 
belastas jorden. Förr tålde den det på ett annat sätt, 
men så är det inte längre. Nu har det nått sin gräns 
och vi behöver förstå det. Och därför är det väldigt 
fint att byta med varann istället för att köpa nytt. 

Månadens utmaning: Anordna en bytardag. Stor eller liten är 
upp till dig. Du kan byta vad som helst t.ex prylar, kläder, växter. 
Läs mer på sidan 2 hur du kan vinna biobiljetter.

”

Dela med grannar...
...det gick inte så bra. I lördags städade 
vi i redskapsskjulet. Det var flera saker 
som vi inte längre använder, så dem la 
vi på uppfarten till huset och skrev

en varsågod-skylt. 
Bara 1 sak är hämtad. Vi får ta det till 
Second hand istället ... 
...Fyra dagar senare så är ganska 
många saker hämtade. Jag var nog lite 
otålig först...

”

Lämna en bok, ta en bok. Bokbytarhylla på 
jobbet, i bostadsföreningen, sportklubben 
etc. Just den här finns på kontorshuset 
Svalan, där delar av förvaltningen 
Samhällsbyggnad huserar.

Klädbytardagarna på kontorshuset Svalan har startat. Det 
är jättefina plagg som hänger på ställningarna. Jag hoppas att 
många kläder får byta ägare dessa dagar. Ordna Bytardag är 
en av utmaningarna i Minimeringsmästarna, så check på den! 
Trevligt att arrangera tillsammans med kollegor

”

22 maj, internationella dagen för biologisk mångfald
En del som hotar den biologiska mångfalden är 
invasiva växter. Det är främmande växtsorter som 
påverkar vårt ekosystem och hälsan för människor 
och djur. Det är mycket viktigt att de hanteras på 
rätt sätt för att förhindra spridning.

Får aldrig slängas i trädgårdsavfallet
Invasiva arter får aldrig sorteras som 
trädgårdsavfall. De sprider sig lätt via fröer och 

rotskott och ska därför förpackas i tätförslutna 
påsar. Hemma slänger du det i restavfallet och på 
återvinningscentralen i den container som är skyltad 
för invasiva växter.
I Skellefteå kommun finns framförallt följande 
invasiva växter: Blomsterlupin, Kanadensisk gullris, 
Parkslide och Vresros. Läs mer på Skellefteå 
kommuns webbplats samt Naturvårdsverkets webb.



= ändrad öppettid på återvinningscentraler             = ändrad dag för soptömningÅ S

MaJ 2023
Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

18

1 2 3 4 5 6 7

19

8 9 10 11 12 13 14

20

15 16 17 18 19 20 21

21

22 23 24 25 26 27 28

22

29 30 31 1 2 3 4

Valborg Filip, Filippa John, Jane Monika, Mona Gotthard, Erhard Marit, Rita Carina, Carita

Åke Reidar, Reidun Esbjörn, Styrbjörn Märta, Märit Charlotta, Lotta Linnea, Linn Halvard, Halvar

Sofia, Sonja Ronald, Ronny Rebecka, Ruben Erik Maj, Majken Karolina, Carola Konstantin, Conny

Hemming, Henning Desideria, Desiree Ivan, Vanja Urban Vilhelmina, Vilma Beda, Blenda Ingeborg, Borghild

Yvonne, Jeanette Vera, Veronika Petronella, Pernilla

Internationell dag  
för pressfrihet

Världsdagen för flyttfåglar

Internationella 
familjedagen Norges nationaldag

Världsdagen för kulturell 
mångfald för dialog och 
utveckling

Internationella dagen för 
biologisk mångfald Pingstafton

Mors dag

Internationella dagen  
mot tobak

Kristi himmelfärds dag

Pingstdagen

Å

Å

Å

S

S S S



DELANDE06
JUNI
2023

16

Övrig information från avfallsverksamheten

ÄNDRAD SOPTÖMNING
Låt kärlen stå tills de är tömda
Ordinarie tömningsdag:
Tisdag 6/6 ställ ut söndag 4/6
Tisdag 20/6 ställ ut söndag 18/6
Onsdag 21/6 ställ ut måndag 19/6
Torsdag 22/6 ställ ut tisdag 20/6
Fredag 23/6 ställ ut onsdag 21/6

ÅTERVINNINGSCENTRALER
Alla ÅVC är stängda på Sveriges 
nationaldag, Midsommarafton 
samt Midsommardagen.

14 juni - internationella blodgivardagen.
Å S

Delande handlar om att ge varandra tillgång till underutnyttjade 
resurser, exempelvis varor, ytor, transporter, tid, data och 
kompetens. Det kan ske privat eller kommersiellt och med eller 
utan vinstsyfte och i många fall utan ägarbyte. 

Månadens utmaning: Testa delning av någon form av något du inte tidigare 
delat. Det kan t.ex. vara att låna, byta eller hyra något. Läs mer på sidan 2 hur 
du kan vinna biobiljetter.

Idag hittade vi precis det vi 
sökte på Pingstkyrkans Second- 
hand. Tidigare i vår köpte vi 
3 turkosa glas till stugan med 
förhoppning att hitta fler. Vi 
hittade även 12 likadana skedar. 
Glasskålarna var oplanerade, men 
såå fina. 

Hade det varit förra 
sommaren så hade 
vi nog köpt allt nytt. 
Men det var ju före 
Minimeringsmästarna, för vi har 
lärt oss under året 
#nöjdpunkt = stor 

Att dela med sig av det vi har. 
För att vi kan, för att hjälpa 
andra och för att samhället 
behöver vara hållbart på 
alla möjliga sätt 

”

” ”

”

Varje dag går det åt blod inom sjukvården. Blod används 
bland annat i cancervården, vid blodsjukdomar, 
förlossningar, operationer och akuta olyckor. 

I dag lever tusentals människor tack vare alla blodgivare. 
Som blodgivare hjälper du till att rädda människors liv
www.geblod.nu

Dagens grej med grannarna! Plantera bärbuskar 
på gemensam tomtgräns, och så ska vi dela på dem. 
Som en extra bonus fick vi tag i buskarna från en 
kollega som inte skulle ha dem längre.
Vi har inte på världens största tomt och det är så 
mycket vi vill få plats med på den lilla yta vi har. 
Samtidigt vill en ju ge det där mysiga att plocka 
lite vinbär då och då till barnen. Och att få göra 
gemensam sak av det här tillsammans med 
grannarna, det är en himla bra grej! Vi ger delande 
av bärbuskar 10 av 10 vinbär i poäng! 

Dagens fynd på klädbytardagen 
i Skellefteå. 310kr för lite påfyllning 
till barnen. Bäst fynd hel klart 
superfitsandalerna som var 
oanvända. 

Ett annat plus för miljön är våra nya 
utemöbler som vi fyndade på Facebook. 
Efter - före, tvätt och olja.

”



= ändrad öppettid på återvinningscentraler             = ändrad dag för soptömningÅ S

Juni 2023
Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

22

29 30 31 1 2 3 4

23

5 6 7 8 9 10 11

24

12 13 14 15 16 17 18

25

19 20 21 22 23 24 25

26

26 27 28 29 30 1 2

Gun, Gunnel Rutger, Roger Ingemar, Gudmar Solbritt, Solveig

Bo Gustav, Gösta Robert, Robin Eivor, Majvor Börje, Birger Svante, Boris Bertil, Berthold

Eskil Aina, Aino Håkan, Hakon Margit, Margot Axel, Axelina Torborg, Torvald Björn, Bjarne

Germund, Görel Linda Alf, Alvar Paulina, Paula Adolf, Alice David, Salomon

Rakel, Lea Selma, Fingal Leo Peter, Petra Elof, Leif

Världsmiljödagen
Danmarks grundlagsdag Världshavsdagen Ålands självstyrelsedag

Internationella dagen  
mot barnarbete

Internationella 
blodgivardagen Islands nationaldag

Världsdagen för flyktingar
Sommarsolståndet
Grönlands nationaldag

Midsommarafton
Johannes Döparens dag

Sveriges nationaldag

Midsommardagen

Å S Å

Å S

S

S

S S S
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Månadens utmaning: Delande i grannskapet. Prata med grannar eller  
vänner om det finns något ni skulle kunna dela på. Saker som inte används  
så ofta t.ex. slagborr, gräsklippare, häcksax, symaskin eller andra verktyg.  
Läs mer på sidan 2 hur du kan vinna biobiljetter.

Efter att ha haft lite idétorka 
gällande utmaningarna den 
här perioden har vi nu kunnat 
checka av några. En utmaning 
var att ha en bytardag och från 
början var vi helt insnöade på 
”KLÄDbytardag”, vilket kändes 
rätt avklarat efter våren. 

Jag (Ida) kom då på idén 
med en liten växt- och 
plantbytardag som 
genomfördes ikväll i gott 
sällskap och med smarrigt fika 
åkte med några plantor och 
kom hem med några andra. 
Det var kul och något vi nog 
kan tänka oss att göra om. 
#minimeringsmästarna

” ”

”

”

 
Delningsekonomi kan också bidra till gemenskap och 
social hållbarhet i stort, till en enklare vardag, och till 
en kommun som är attraktiv att bo och leva i.

Vårt hus ska i år äntligen byta 
färg från blått till grått! Till detta 
projekt behövs ju en arsenal 
med diverse redskap. 

En del har vi men inte allt. För 
att fixa grunden fick jag tips 
av en kompis att borsta den 
med vinkelslip och stålborste. 
Detta kunde jag låna av svärfar. 
Perfekt att inte behöva köpa en 
egen! 

Begagnade vattenskidor i nyskick, 
köpta via annons på Facebook 

Vi har kanske världens bästa grannar! 
Förutom att de lagar god mat och är rätt så trevliga så bangade de inte när vi behövde 
låna bockar av dem för ett tag sen (jamen, ni hör ju!).
Innan deltagandet i Minimeringsmästarna hade vi kanske dragit och köpt fler själv 
istället för att låna. Dels för att en på nåt sätt ska vara självständig och klara sig själv 
men kanske också för att det är så himla enkelt, tillgängligt och billigt att köpa nytt.  
Men om vi istället tänker att det inte handlar om något annat än att spara på jordens 
resurser att låna av varann, då spelar det ju ingen roll att nåt är så billigt att jag lika 
gärna kan köpa det själv eller att det är "pinsamt" att fråga om lån. Vi behöver inse att vi 
miljarder människor kan inte äga allt. Det räcker jordens resurser inte till för.
Sammanfattningsvis kring att låna av varann: testa! För det är den vägen vi behöver gå. 
Dessutom är det väldigt trevligt! 

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.

Fritids- och kulturbanken i Skellefteå!
Testa en ny hobby utan att det kostar mer än din tid! 
Fritids- och kulturbanken samlar in och lånar ut gratis i 
14 dagar. Läs mer på Skellefteå kommuns webbplats.

OBS!



Juli 2023
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Aron, Mirjam Rosa, Rosita

Aurora Ulrika, Ulla Laila, Ritva Esaias, Jessika Klas Kjell Jörgen, Örjan

André, Andrea Eleonora, Ellinor Herman, Hermine Joel, Judit Folke Ragnhild, Ragnvald Reinhold, Reine

Bruno Fredrik, Fritz Sara Margareta, Greta Johanna Magdalena, Madeleine Emma, Emmy

Kristina, Kerstin Jakob Jesper, Jasmine Marta Botvid, Seved Olof, Olle Algot

Helena, Elin

Internationella dagen  
för kooperativ

FN:s befolkningsdag
Kronprinsessans 
födelsedag

Internationella Nelson 
Mandela dagen

Färöarnas nationaldag
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Övrig information från avfallsverksamheten

Att tillverka kläder innebär en stor miljö- och klimatpåverkan; det krävs råvaror, vatten, kemikalier 
och energi som skapar utsläpp i såväl luft som mark och vatten. Därför är det viktigt att tänka över 
sina klädköp, använda plaggen längre, köpa second-hand, vårda och laga. 
Om man måste köpa nya kläder är det bra om man väljer miljömärkta kläder, till exempel  
Bra Miljöval, GOTS och Svanen. 

Månadens utmaning: Hitta det äldsta plagget som du 
fortfarande använder. Foto med plagget på och dela.  
Läs mer på sidan 2 hur du kan vinna biobiljetter.

”

””

”

Äldsta plagg som finns i 
hemmet är nog dessa stickade 
koftor. 

Dom är stickade av min 
mormor Isabel och har 
burits av min mamma, 
storasyster Anna, jag själv 
och nu Meja.
Även fast dom är i minsta laget 
propsar Meja på att fortsätta 
använda dem, vilket glädjer mig 
väldigt mycket.

Houdinitröjan som Krille 
fortfarande använder 
regelbundet, inköpt 2012, den 
har hållit förvånansvärt bra och 
vi tror att kvalitet, tidslöshet 
och neutrala färger är vinnande 
koncept för att kläder ska funka 
år efter år.

Att just denna grå polotröja 
blivit en långkörare är nog att den 
är stilren, sitter alltid bra o lagom 
varm. Inköpt ny men är minst 8 år 
gammal, förmodligen äldre. Den 
är lagad vid 3 tillfällen också på 
diverse ställen. Används säkert  
1 gång i veckan vintertid.

De andra två är en kappa och 
ett par skor som jag hade som 
liten som nu används av nästa 
generation den som spar den har!

Vår andra utmaning var att ha 
4 plagg i en vecka. Det checkade 
dottern av i början av sommarlovet 
För mig var det inte lika enkelt 
som jag först trodde...kjolen är ett 
favoritplagg så den hade jag hela 
veckan trots regniga dagar. Även 
den svarta koftan hade jag varje dag. 
Sen blev det knepigare för jag hade 
två olika toppar och linnen samt 
en fleecejacka på mornarna. Så där 
körde det sig lite och blev fler plagg 
än 4. Jag hoppas jag ändå får poäng 
för att jag försökte.

Så då började 
jag tänka, att det är 
slit och slängandet 
som är stressande. 
Väljer vi saker med 
omsorg tar vi hand 
om dem på ett 
annat sätt. Vi blir 
lugnare och mer 
grundade, för det 
finns andra tankar 
bakom våra val. 
Och framför allt 
värnar vi klimatet. 

Varje klädesplagg 
vi äger är en 
belastning för 
klimatet. Vi är 10 
miljoner invånare 
i Sverige. Vad är 
en rimlig nivå av 
kläder för oss?  
En del har för lite, 
men jag är inte en 
av dem. Kanske 
inte du heller. Så vi 
behöver helt enkelt 
backa. Shoppa 
mindre. Backa från 
fåniga tankar om 
att vi behöver mer 
kläder. Ta hand om 
det vi har. 

Och när vi köper 
något, ska vi ha en 
tanke om att det är 
ett klädesplagg vi 
vill leva med länge. 
Och sen nöja oss 
med det. ”

Lämna din fallfrukt direkt i bruna kärlet 
för matavfall. Det är ”mumma” för 
biogasanläggningen. Lämna inte allt till 
samma tömning, det kan bli tungt för våra 
miljöarbetare. Du behöver inte packa in 
frukten i påsar. 

• Lämna din fallfrukt till ett Musteri. 

• Ställ ut en låda med frukt vid din 
tomtgräns och skriv ”varsågod och ta”. 

• Annonsera på t.ex. social media att 
du har frukt att skänka. En win-win för 
både planeten och fruktälskaren.

Har du tagit ÅVC-kort?
Med ÅVC-kort får du tillgång till alla återvinningscentraler, 
förutom Degermyran, på obemannad tid söndagar till och 
med torsdagar mellan kl. 07-22. 
Utbildningen består av en rundvandring på ÅVC där du får 
lära dig mer om hur och varför du ska sortera ditt avfall.
Du hittar mer information på skelleftea.se/ÅVC-kort.  
Eller kontakta kundtjänst för mer information.
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Per Karin, Kajsa Tage Arne, Arnold Ulrik, Alrik Alfons, Inez

Dennis, Denise Silvia, Sylvia Roland Lars Susanna Klara Kaj

Uno Stella, Estelle Brynolf Verner, Valter Ellen, Lena Magnus, Måns Bernhard, Bernt

Jon, Jonna Henrietta, Henrika Signe, Signhild Bartolomeus Lovisa, Louise Östen Rolf, Raoul

Fatima, Leila Hans, Hampus Albert, Albertina Arvid, Vidar

Drottningens namnsdag
Internationella dagen för 
världens ursprungsfolk

Internationella 
ungdomsdagen

Internationella dagen för 
humanitärt arbete

Internationella dagen  
mot kärnvapenprov



TEXTIL09
SEPTEMBER

2023

22

Övrig information från avfallsverksamheten

De sista tömningsveckorna för fritidshusens sommarperiod 
infaller v. 38 och 39. Om ditt område har hämtning jämna veckor 
sker sista tömningsvecka v.38. Om ditt område har tömning udda 
veckor sker sista tömning under v.39. Därefter kommer kärlen från 
uppställningsplatserna tas in för vinterförvar. Har ditt fritidshus 
egna kärl ska de ställas in från vägen.

Energispartips kopplade till textiltvätt
Tvättmaskinen
• Hur ofta du tvättar påverkar energianvändningen. 

• Bra centrifugering minskar energianvändningen 
vid torkningen

• Tvätta vid 40-grader istället för 60-grader 
när det är möjligt. Då kan du nästan halvera 
energianvändningen.

Torktumlare

Det går åt betydligt mer energi att torka tvätten i 
torktumlare än det gör att tvätta den. Att torktumla 
tvätten drar två till tre gånger mer energi än att tvätta 
den. 

• Om du har möjlighet och när vädret tillåter kan du 
torka tvätten utomhus för att spara energi.

I Sverige köper vi i genomsnitt 13 kg nya kläder och textilier per person och år.  
Samtidigt hamnar nästan 8 kg kläder och textilier i hushållssoporna och förbränns 
(person/år). Det håller så klart inte! 
Ta hand om din textil, laga, gör om, skänk, handla hållbart.

Månadens utmaning: Laga eller gör om något av textil som gått  
sönder. Skapa eventuellt ett helt nytt användningsområde för textilen.  
Läs mer på sidan 2 hur du kan vinna biobiljetter.

” ” ”” Regntungt och så förbaskat 
opeppigt väder. Men vädra kläder 
borde väl gå ändå? Alltså, istället 
för att tvätta dem. För vädrar vi 
lite mer och tvättar lite mindre 
håller kläderna längre. Och får 
de en fläck kan vi sikta in oss 
på att punktmarkera fläcken 
istället för att tvätta hela plagget. 
Klimatsmart värre!

Men så har vi ändå de där plaggen 
som vi använder tills de går sönder. Typ 
de där jeansen på bilden. Känns trist att 
slänga något som ändå går att omvandla, 
så vi gjorde en klassiker! För vem har 
inte förvandlat trasiga jeans till snygga 
shorts? Med tanke på det vi vet om 
textilier och miljöpåverkan vore det bra 
fint om vi kunde ha samma tänk kring fler 
klädesplagg. För visst borde sånt här gå att 
träna upp; skillsen att sy men också att se 
möjligheter i nåt gammalt klädesplagg?

Det är rätt tillfredsställande att hitta 
nya användningsområden för gamla 
prylar som man fortfarande uppskattar, 
så också med textiler. En gammal Vans 
t-shirt som fått förlängt liv när jag sytt 
om den till klänning åt dottern, en 
ZooYork t-shirt som blivit ett fodral. Om 
plagg fått dålig passform, har fläckar 
eller hål så att dom inte lämpar sig för 
att skänkas så kan man ändå med lite 
fantasi, en sax och en symaskin hitta 
andra användningsområden för dom 
delar av plagget som är okej istället för 
att slänga. Dessutom kul med pyssel :) 

Släng de där fula kuddarna! 
sa en familjemedlem. En annan 
tyckte att de var fina och tog fram 
noppborttagaren köpt för dryga 
femtilappen hos butikskedjan med 
allt för hemmet. Vips så blev de som 
nya! 

Det tog max 5 minuter att ta 
fram symaskinen och laga det 
trasiga påslakanet 
Brukar du laga textilier?
Jag har lagat flera påslakan sen vi 
började i Minimeringsmästarna. 
Det är bra för miljön.

”
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Samuel, Sam Justus, Justina Alfhild, Alva

Gisela Adela, Heidi Lilian, Lilly Kevin, Roy Alma, Hulda Anita, Annette Tord, Turid

Dagny, Helny Åsa, Åslög Sture Ida, Ronja Sigrid, Siri Dag, Daga Hildegard, Magnhild

Orvar Fredrika Elise, Lisa Matteus Maurits, Moritz Tekla, Tea Gerhard, Gert

Tryggve Enar, Einar Dagmar, Rigmor Lennart, Leonard Mikael, Mikaela Helge

Internationella 
läskunnighetsdagen

Internationella 
suicidpreventiva dagen

Internationella dagen  
för demokrati

Internationella dagen för 
bevarande av ozonskiktet

Internationella fredsdagen Höstdagjämningen

Internationella hjärtdagen Världsturismdagen Återvinningens dag
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Tips hur du kan minska ditt avfall
• Välj bort reklamen
• Välj e-faktura eller autogiro
• Välj att vårda, klä om och reparera
• Välj att ta vara på maten
• Välj begagnade kläder eller textilier
• Välj begagnade möbler istället för nya
• Välj att låna eller hyra sånt du använder sällan

• Välj flergångspåsar när du handlar 
• Välj laddningsbara batterier
• Välj en upplevelsepresent
• Välj bort engångsartiklar där hemma

men framförallt, innan du köper något, tänk efter - 

behöver jag verkligen den här prylen?

Hemma i soffan efter final i minimerings-
mästarna - och vi vann Skellefteås tävling. Vi 
fick också veta att vi var i topp 15 av de 250 
hushåll som deltagit i år. Inte illa pinkat, om 
vi får säga det själva. 

Men det allra bästa är att vi 250 hushåll 
tillsammans har minskat vårt avfall med 
45% under det år som tävlingen pågått. 
Och nu talar vi om helt vanliga familjer som 
genom lite förändringar har gjort ganska 
stora skillnader och kommit fram till ganska 
klimatsmarta insikter. 

Om vi kan minska vårt avfall och 
klimatavtryck, så kan du. 
Testa! Du kommer inte att ångra dig, snarare 
tvärtom. För klimathotet är verkligt och du 
kommer att tacka dig själv för det du gjorde 
medan tid fanns. 

Men också för att känslan av 
#nöjdpunkt är rätt najs,
 hur klyschigt det än låter. Faktiskt. 

Månadens utmaning: Dela ditt absolut bästa tips för en hållbar utveckling 
som du själv lever efter. Läs mer på sidan 2 hur du kan vinna biobiljetter.

”

”

Skellefteå kommuns Minimeringsmästare 2022: Hushåll Sundin Classon

Avfallsminskning Hushållet Sundin ClassonAvfallsminskning hushållen i Skellefteå

Vad har året gett "våra" hushåll för ögonöppnare?
• Att tänka innan man köper, inte köpa för att man ser ett fynd  

utan bara köpa när ett långsiktigt behov uppstår

• Att ha framförhållning vad gäller matinköp och konsumtion

• Att inte överfylla kylskåpet och se till att resterna äts upp.

• Matsvinnet, hur mycket mat vi har slängt vilket påverkar både klimat och 
plånbok. När vi såg hur mycket mat vi slänger ville vi förstås göra förändringar.

• Köpa nytt eller begagnat? Nästan köpt allt till garderoben på loppis, köp & sälj

• Ett konsumtionsmönster som var helt galet, tidigare köpt kläder när  
det var bra pris, rea, rabatt istället för när nån behövde kläder.

• Hur mycket man kan göra av trasig textil, slitna, för små kläder t.ex. kuddfodral

• Delandet, att vi dels kan låna ut men också låna. Det är inte rimligt alls  
att vi ska äga allt själva.

• Om vi ska köpa nytt har vi blivit bättre på att leta efter bra kvalité istället för det 
billigaste. Det handlar inte bara om prylar utan också om kläder.

            Och en massa andra fantastiska insikter!

250 hushåll och 50 kommuner har under året deltagit 
i Minimeringsmästarna. Tillsammans har alla hushåll 
minskat sitt avfall med 45% och Skellefteås hushåll med 
62%. Imponerande.

Ta vara på innanmätet av Halloweenpumpan
Pumpor är inte bara goda, de har även ett rikt innehåll av 
näringsämnen.  Det ger dig både C-vitamin och kalium, som 
reglerar vätskebalansen, samt niacin (vitamin B3), som bland annat 
är bra för ämnesomsättningen. Många goda skäl att äta 
pumpa med andra ord, utöver att det är gott!  
Pumpa går att både koka, steka, rosta, pickla och baka 
med.  Så sök på internet efter spännande recept, 
pumpasoppa till exempel.
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Ragnar, Ragna

Ludvig, Love Evald, Osvald Frans, Frank Bror Jenny, Jennifer Birgitta, Britta Nils

Ingrid, Inger Harry, Harriet Erling, Jarl Valfrid, Manfred Berit, Birgit Stellan Hedvig, Hillevi

Finn Antonia, Toini Lukas Tore, Tor Sibylla Ursula, Yrsa Marika, Marita

Severin, Sören Evert, Eilert Inga, Ingalill Amanda, Rasmus Sabina Simon, Simone Viola

Elsa, Isabella Edit, Edgar

Internationella dagen  
för äldre

Internationella 
ickevåldsdagen

Internationella dagen  
för lärare

Världsdagen för  
mental hälsa

Internationella dagen 
för begränsning av 
naturkatastrofer Världssyndagen

Världshungerdagen
Internationella dagen för 
utrotning av fattigdom Världsdagen för statistik

FN-dagen Vintertid börjar

Halloween
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Minimeringsmästarnas första tema och utmaningar. Hållbar konsumtion.  
En utmaning med tanke på julen som närmar sig. Utmaning 3 p: köpstopp i en 
månad, 2 p: secondhandpresent, 1 p: Inventera engångsprodukter.  
Lokal utmaning - skapa ett nytt användningsområde för något som riskerar bli avfall.

Månadens utmaning: tipsa om någon engångsprodukt du bytt ut 
till en flergångsprodukt. Läs mer på sidan 2 hur du kan vinna biobiljetter.

”

”

”

Det känns som om vi börjar fatta 
att vi inte kan fortsätta med köp, slit 
och släng som vi gjort hittills. 
Heja @zalando som nu har pre-
owned i sitt sortiment! 

Jag skulle älska att ha en 
riktigt bra vintagebutik i 
vår stad. Välsorterad med 
kvalitetskläder.

Köper ni "förägt" eller bara nytt?

”Det slog mig också hur jag tänker kring konsumtion. 
Att det enda jag har fokuserat på är att hitta den mest 
prisvärda prylen/klädesplagget. I princip allt jag köper 
är nytt och jag har inte haft en enda tanke på vilken 
miljöpåverkan den nya prylen/klädesplagget har. 

Minns en gång när jag fick arga 
kommentarer av sonen när jag köpt en ny 
hockeyhjälm eftersom det fanns begagnade 
på second hand. Då var han 10 år och 
hade redan förstått vad hållbar konsumtion 
handlar om.
Vad är hållbar konsumtion för dig?

Många har redan en  sån 
här "Ingen reklam" skylt på 
dörren, men inte alla. En 
del vill ha reklam samlad i 
postlådan av olika anledningar 
och kanske vill man slippa gå 
in på olika sajter för att läsa 
reklamen digitalt. Om man 
faktiskt vill ha reklam så finns 
det dock digitala alternativ 
med appar som samlar all 
direktreklam på din valda ort. 
Som den här "eReklamblad" 
(som tidigare hette 
"shopgun"). Mindre mängd 
papper som skall produceras, 
tryckas, transporteras och 
återvinnas helt enkelt!

Inventering av engångsartiklar. 
Det går nästan att se det som ett 
ansvar i miniatyr när en väljer att 
använda den där engångsgrejen.

Behöver jag det här? 
Vad gör jag med grejen när 
jag använt den klart? 
Går den sen att återbruka 
på något sätt?

Hos oss går det åt ganska 
många tops som såklart sedan 
åker i soporna. Idag fyndade 
jag återanvändningsbara 
sådana och skrubbsvampar 
i lite miljövänligare material. 
Men topsen känns ju mest 
revolutionerande. Det ska bli 
spännande att prova använda 
dem (tex. peta sig i örat med 
dessa, jag vet ju att det inte är bra 
med tops i öronen alls men det 
kan ju klia så man bara måste)

Blir mest glad att någon tänkt till 
och gjort dem! 

”

Vi måste leva på ett sätt idag 
som innebär att framtida 
generationer ska kunna ha 
samma möjligheter som vi.

Har du tagit ÅVC-kort?
Med ÅVC-kort får du tillgång till alla återvinningscentraler, 
förutom Degermyran, på obemannad tid söndagar till och 
med torsdagar mellan kl. 07-22. 
Utbildningen består av en rundvandring på ÅVC där du får 
lära dig mer om hur och varför du ska sortera ditt avfall.
Du hittar mer information på skelleftea.se/ÅVC-kort. Eller 
kontakta kundtjänst för mer information.

Kultur- och fritidsbanken i Skellefteå

Har du någon gång varit sugen på att prova någon sport eller kanske 
ett musikinstrument men tyckt att det blev för dyrt med all utrustning? 
Fritidsbanken ger barn och vuxna möjligheten att prova nya aktiviteter, 
samtidigt som det bidrar till ett hållbart samhälle genom återbruk och 
återanvändning. Du kan helt gratis låna i 14 dagar. Ett bra exempel 
på delningsekonomi. Kolla mer på: skelleftea.se/fritidsbanken samt 
skelleftea.se/kulturbanken
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Tobias, Tim Hubert, Hugo Sverker Eugen, Eugenia

Ingegerd, Ingela Vendela Teodor, Teodora Martin, Martina Mårten Konrad, Kurt

Kristian, Krister Emil, Emilia Leopold Vibeke, Viveka Naemi, Naima Lillemor, Moa Elisabet, Lisbeth

Pontus, Marina Helga, Olga Cecilia, Sissela Klemens Gudrun, Rune Katarina, Katja Linus

Astrid, Asta Malte Sune Anders, Andreas

Alla helgons dag

Gustav Adolfsdagen Fars dag

Världsdiabetesdagen Världstoalettdagen

Barnkonventionsdagen
Internationella dagen  
mot våld mot kvinnor

Alla helgons dag
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Övrig information från avfallsverksamheten

ÄNDRAD SOPTÖMNING
Låt kärlen stå tills de är tömda
Ordinarie tömningsdag:
Måndag 25/12 ställ ut söndag 24/12
Tisdag 26/12 ställ ut söndag 24/12

ÅTERVINNINGSCENTRALER
Alla ÅVC är stängda julafton, 
juldagen, annandag jul samt 
nyårsafton och nyårsdagen.

Så sorterar du julen 

• Presentpapper och wellpapp sorteras som 
pappersförpackningar

• Presentsnören, tejp och etiketter lägger du i vanliga 
soppåsen.

• Ansjovisburken sorteras som metall och sillburken som glas.

Å S

Hållbar utveckling: En utveckling som tillfredsställer 
dagens behov utan att äventyra kommande 
generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.

Månadens utmaning: Ge bort en julklapp som är second hand.  
Läs mer på sidan 2 hur du kan vinna biobiljetter.

”Klassisk återbrukssituation som vi tror att de flesta 
känner igen sig i. Samma gamla julpynt kommer fram år 
efter år och det känns lika fint varenda gång. Varför? För 
att det är så det ska vara. Tänk om det kunde vara så runt 
andra saker. För vi kan inte hålla på att köpa nytt hela 
tiden. Det finns inte resurser till det. Däremot finns det 
massvis med saker som bara väntar på att få användas. 
Precis som det där julpyntet, som vi blir så glada av. 

Vår katt! Men också presenter som bonuskusiner/
kusiner ska få. 

Inte nya från fabriken men nya för barnen som 
ska få dem. 
Varför vi väljer att ge second handpresenter är 
enkelt. Därför att det finaste vi kan ge är mindre 
koldioxidutsläpp. Flummigt eller överdrivet? Inte 
alls! Tvärtom är vi realistiska och har förstått vad 

klimatförändringarna gör med oss. Och kommer att göra med barnen som ska få 
de har presenterna. Att köpa second hand gör vi av omtanke.

Nu när vi närmar oss julshoppingen med stormsteg (joorå, den kommer 
snabbare än vad vi tror!) kan det här vara nåt att komma ihåg. 

Det finns så mycket saker som andra haft som går att ge vidare. Men framförallt 
behöver vi påminna oss om att ta hand om världen som vi har. Och det är det 
finaste finaste gåvan av alla. 

”

”

Familjens 11-åring 
kom på ett nytt 
användningsområde 
för sina urväxta tröjor 
och sovkuddar som inte 
längre används. Nu har 
hon sytt prydnadskuddar 
av dem. Snart ska de slås 
in och bli julklappar.

” Av fula missfärgade 
dricksglas blev det 
färgsprakande ljus-
lyktor. Perfekt 4:e 
advent aktivitet

”Check på utmaningen 
Second hand-present ! Jag blev 
lite förvånad över känslan av 
#nöjdpunkt som infann sig 
över köpet. Begagnat = mindre 
klimatavtryck än nytt .

Tips  för att minska engångs   
papperet till julklappar.

Sy en julklappspåse av second hand 
jultyger. Knyt ett vackert band runt 
påsens öppning. Hur vackert som helst 
och kan användas om och om igen...



= ändrad öppettid på återvinningscentraler             = ändrad dag för soptömningÅ S

DeceMber 2023
Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag
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27 28 29 30 1 2 3

49

4 5 6 7 8 9 10

50

11 12 13 14 15 16 17

51

18 19 20 21 22 23 24

52

25 26 27 28 29 30 31

S

Oskar, Ossian Beata, Beatrice Lydia, Cornelia

Barbara, Barbro Sven Nikolaus, Niklas Angela, Angelika Virginia Anna Malin, Malena

Daniel, Daniela Alexander, Alexis Lucia Sten, Sixten Gottfrid Assar Stig

Abraham Isak Israel, Moses Tomas Natanael, Jonatan Adam Eva

Stefan, Staffan Johannes, Johan Benjamin Natalia, Natalie Abel,Set Sylvester

Internationella AIDS-dagen
Krav på vinterdäck

Första advent
Internationella dagen för 
handikappade

Finlands 
självständighetsdag

Internationella dagen för 
civil luftfart

Internationella dagen mot 
korruption

Andra advent
Nobeldagen

Tredje advent

Internationella 
migrationsdagen

Internationella dagen för 
mänsklig solidariet Vintersolståndet Drottningens födelsedag

Fjärde advent
Julafton

Värnlösa barns dag NyårsaftonJuldagen Annandag jul

Å S Å S



FELSORTERINGAR ATT SE UPP MED....
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Symbol på skylt/ 
insamlings- 
behållare 

Var ska det 
lämnas

Vad ska lämnas här  
Rätt sorterat (exempel)

 
Fel sorterat (exempel)

Återvinnings- 
central.

Föremål i plast som exempel pulka, vat-
tenkanna, möbel, leksaker, blomkruka etc.

Återvinnings- 
station

Förpackningar i plast som till exem-
pel köttfärstråg, chipspåse, ketchupflaska, 
plastpåse, godispåse etc.

Återvinnings- 
central.

Föremål som inte kan återvinnas till 
nytt material men som går att förbränna till 
energi som t.ex beklädd möbel/ hylla,  
laminatgolv, skummadrass, gummi, pärmar 
etc. När du sorterat ditt avfall är det väldigt 
lite som ska hamna här.

Återvinnings- 
station

Förpackningar av papper. Som 
exempel mjölkkartonger, pringlesrör, kar-
tonger, juicepaket, pizzakartong etc.

Återvinnings- 
central.

Föremål av glas som exempel, fönster- 
och spegelglas utan karm/ ram, dricks-
glas, ugnsformar, vaser etc.

Återvinnings- 
station

Förpackningar av glas som till  
exempel flaskor och burkar. 

Har du något du tycker är svårt att veta hur det ska källsorteras eller något i listan här ovan som du undrar över? 
Använd källsorteringsguiden där du kan söka på det du ska lämna: www.skelleftea.se/kallsortering eller direkt via Qr-koden

Fakta: En förpackning är det material som används för att skydda, hantera, 
leverera och presentera en vara. En mjölkkartong har t. ex. använts för att pa-
ketera produkten mjölk och är därmed en förpackning.

Så när du källsorterar tänk inte bara på om det är en plast- eller metallprodukt 
etc. Utan tänk, och skilj på om det är ett föremål eller en förpackning då de ska 
lämnas och hanteras på olika sätt. 



NYHETER FRÅN AVFALL

Fastighetsnära insamling (FNI)

De senaste åren har det hänt mycket på det 
avfallspolitiska planet. Regeringen beslutade, 
sommaren 2022, att Sveriges kommuner ska ta 
över *insamlingen av förpackningar från och med 
1 januari 2024. Därtill ska kommunen samla in 
förpackningarna fastighetsnära senast 1 januari 
2027. 

Det innebär att det kommer bli en del förändringar 
för dig som invånare. Återvinningsstationerna 
som du idag använder för att lämna förpackningar 
kommer till viss del finnas kvar och kompletteras 
med insamling närmare hemmet. Det blir mindre 
för dig att lagra hemma och kommunen kommer 
att göra det lätt för dig att göra rätt. På vissa platser 
kommer speciallösningar att ske för att göra det 
möjligt både för oss att utföra vårt uppdrag på ett 
säkert sätt och för er att lämna avfallet på rimligt 
avstånd.

Läs mer på skelleftea.se/fni.

*Sedan 1995 har Sverige haft ett producentansvar på förpack-
ningar, du som invånare har lämnat dina förpackningar på 
producenternas Återvinningsstationer runt om i kommunen 
och i Sverige. Ansvaret för denna insamling övergår nu till 
kommunerna. Producenterna ersätter kommunerna för  
denna insamling och återvinner förpackningarna
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Följ oss på facebook och Instagram:
@VattenochavfallSkelleftea (facebook) 
instagram.com/VattenochavfallSkelleftea

Prenumerera på avfallsnyheter.
skelleftea.se/prenumerera

Nya regler för bygg- och rivningsavfall

Sedan den 1 augusti 2020 är det tydligare regler 
kring utsortering av bygg- och rivningsavfall. 
Regeringen har identifierat sex avfallsslag som ska 
sorteras ut och hållas skiljt från annat avfall för att 
möjliggöra materialåtervinning. Detta har tidigare 
endast varit aktuellt för verksamheter men från och 
med 2023 gäller det även för privatpersoner.

De sex avfallsslagen är Plast, Metall, Gips, Trä, Glas 
och Mineral som består av betong, tegel, klinker, 
keramik eller sten. 

Kanske har du märkt att dessa avfallsslag går att 
sortera ut på Återvinningscentralerna sen ett tag 
tillbaka?

Stopp! Inga förpackningar får lämnas 
i containrar inne på återvinnings-
centralen. De ska lämnas där det är 
skyltat för förpackningar på en åter-
vinningsstation. Viktigt att du skiljer 
på sådant som är förpackningar och 
inte. Läs mer på sidan 30.
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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!

För dig med ÅVC-kort gäller uttökade öppetider, 
söndagar till och med torsdagar kl. 07-22. Eftersom 
det då är obemannat är det viktigt att du bara 
lämnar sådant du vet hur du ska sortera. Kolla i 
källsorteringsguiden om du är osäker.

Källsorteringskalender 2023: Layout och produktion Samhällsbyggnad
Tryck: Skellefteå Tryckeri   © Skellefteå kommun.   
Med reservation för ändringar efter kalenderns tryckning november 2022.

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

Öppettider
ÅTERVINNINGSCENTRALER

2023

Boliden, Yrkesgatan 8
Måndag: - 
Tisdag:  -
Onsdag:  kl 07-16
Torsdag: -
Fredag:  -
Lördagsöppet: 13 maj -30 september udda veckor kl 9-12

Byske, Maskingatan 15
Måndag: -
Tisdag:  kl 07-16 
Onsdag:  -
Torsdag: kl 07-16
Fredag:  -
Lördagsöppet: 6 maj -21 oktober jämna veckor kl 8-14

Burträsk, Svarvargatan 7
Måndag: - 
Tisdag:  kl 07-16
Onsdag:  -
Torsdag: kl 07-16
Fredag:  -
Lördagsöppet: 6 maj -21 oktober jämna veckor kl 8-14

Bureå, Sinusgatan 3
Måndag: kl 07-16
Tisdag:  -
Onsdag:  kl 07-16
Torsdag: -
Fredag:  -
Lördagsöppet: 13 maj -28 oktober udda veckor kl 8-14

Jörn, Reningsvägen 5
Måndagar:  
2/1, 6/2, 6/3  kl 07-16
3/4 - 25/9  kl 07-16
2/10, 6/11, 4/12  kl 07-16
Lördagsöppet:
6/5, 17/6, 26/8    kl 9-15

Lövånger, Kyrkren 13
Måndag:  - 
Tisdag:   kl 07-16
Onsdag:   -
Torsdag:  kl 07-16
Fredag:   -
Lördagsöppet: 6 maj -21 oktober jämna veckor kl 8-14

Skellefteå, Degermyran, Lidvägen 4
Måndag: kl 06-19 
Tisdag:  kl 06-16
Onsdag:  kl 06-19
Torsdag: kl 06-16
Fredag:  kl 06-16
Söndagsöppet: 7 maj -29 oktober kl 15-19

Ursviken, Mekanvägen 52
Måndag:  kl 07-16 
Tisdag:   -
Onsdag:   kl 07-16
Torsdag:  -
Fredag:   -
Lördagsöppet: 13 maj -28 oktober udda veckor kl 8-14

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.

Kundtjänst 0910-73 50 00, knappval 3
Besöksadress Viktoriagatan 2, 931 35 Skellefteå
Öppet för allmänheten 8-16, vardagar
skelleftea.se/avfall


