
ÅTERVINNS  De pappersförpackningar och den wellpapp du lämnar här blir råvara för ny kartong och wellpapp. Det 
sparar energi och träd.

RECYCLED  The paper packaging and corrugated paper that you leave here will become raw material for new boxes 
and corrugated cardboard. This saves energy and trees.

Pappersförpackningar och wellpapp
Paper packaging items and corrugated 
cardboard

Alla förpackningar som lämnas här ska vara tomma och tillplattade.
All packaging items that are left here must be empty and flattened. 30
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YES NO

Cardboard boxes

Fruit juice and milk 
cartons

Paper carriers and 
paper bags (e.g. 
sugar and flour bags)

Wrapping paper

Packaging items 
that contain more 
than 50% paper or 
cardboard

Corrugated 
cardboard boxes

Corrugated 
cardboard sheets

Rolls of corrugated 
cardboard

Plastic packaging 
items

Packaging items with 
less than 50% paper or 
cardboard

Plastic coated 
corrugated cardboard

Corrugated cardboard 
soiled with remains of 
food, etc

Pappkartonger

Juice- och 
mjölkförpackningar

Papperskassar 
och papperspåsar 
(t.ex. socker- och 
mjölpåsar)

Omslagspapper

Förpackningar som 
innehåller mer än 50% 
papper eller kartong

Wellpappkartonger

Wellpappflak

Rullpappwell

Plastförpackningar

Förpackningar med 
mindre än 50% 
papper eller kartong

Plastad wellpapp

Wellpapp nedsmutsad 
med matrester och 
liknande

JA NEJ

Så källsorterar du rätt!

PAPPERSFÖRPACKNINGARÅTERVINNS  De plastförpackningar du lämnar här blir råvara för nya plastprodukter. Det sparar olja och energi.
RECYCLED  The plastic packaging items that you leave here become raw material for new plastic products. 

This saves oil and energy.

Plastförpackningar
Plastic packaging

Plastic bottles

Plastic containers

Plastic cans

Plastic lids

Plastic bags

Plastic bin liners

Plastic film

Polystyrene/ 
Styrofoam

Plastic buckets

Lego and other 
plastic toys

Sleds, garden 
furniture, etc.

Plastflaskor

Plastdunkar

Plastburkar

Plastlock

Plastkassar/påsar

Plastsäckar

Plastfilm

Frigolit

Plasthinkar

Lego och andra 
plastleksaker

Pulkor, 
trädgårdsmöbler, etc.

YES NOJA NEJ

Alla förpackningar som lämnas här ska vara tomma & ursköljda/rena.
All packaging items that are left here must be empty & rinsed/clean. 30
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PLASTFÖRPACKNINGAR

ÅTERVINNS  De metallförpackningar du lämnar här blir råvara för nya metallprodukter. Det sparar energi och malm.

RECYCLED  The metal packaging items that you leave here become raw material for new metal products.
This saves energy and ore.

Metallförpackningar
Metal packaging
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Alla förpackningar som lämnas här ska vara tomma och ursköljda.
All packaging items that are left here must be empty and rinsed clean.

YES NO

Cans

Bottle tops

Tubes

Clean metal paint 
cans

Empty spray 
canisters

Aluminium trays

Aluminium foil

Cans of paint with 
paint residue

Electrical waste

Frying pans, 
saucepans, etc.

Tools, iron pipes, etc.

Konservburkar

Kapsyler

Tuber

Rena färgburkar av 
metall

Tömda sprayflaskor

Aluminiumformar

Aluminiumfolie

Färgburkar med 
färgrester

Elavfall

Stekpannor, grytor 
etc.

Redskap, järnrör etc.

JA NEJ

METALLFÖRPACKNINGAR

ÅTERVINNS  De ofärgade glasförpackningar du lämnar här blir råvara för nytt glas. Det sparar energi.

RECYCLED  The clear glass packaging items that you leave here become raw material for new glass. This saves energy.

Ofärgade glasförpackningar
Clear glass packaging items
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Alla förpackningar som lämnas här ska vara tomma och ursköljda.
All packaging items that are left here must be empty and rinsed clean.

YES NO

Clear glass bottles

Clear glass jars

Coloured glass bottles

Coloured glass jars

Porcelain 

Stoneware

Drinks glasses

Glass from windows 
and other panes of 
glass

Light bulbs

Flaskor av ofärgat glas

Burkar av ofärgat glas

Flaskor av färgat glas

Burkar av färgat glas

Porslin och stengods

Dricksglas

Fönsterglas och annat 
planglas

Glödlampor

JA NEJ

OFÄRGAT GLAS

Färgade glasförpackningar
Coloured glass packaging items
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Alla förpackningar som lämnas här ska vara tomma och ursköljda.
All packaging items that are left here must be empty and rinsed clean.

ÅTERVINNS  De färgade glasförpackningar du lämnar här blir råvara för nytt glas. Det sparar energi.

RECYCLED  The coloured glass packaging items that you leave here become raw material for new glass. This saves energy.

YES NO

Coloured glass 
bottles

Coloured glass jars

Clear glass bottles

Clear glass jars

Porcelain 

Stoneware

Drinks glasses

Glass from windows 
and other panes of 
glass

Light bulbs

Flaskor av färgat glas

Burkar av färgat glas

Flaskor av ofärgat glas

Burkar av ofärgat glas

Porslin

Stengods

Dricksglas

Fönsterglas och annat 
planglas

Glödlampor

JA NEJ

FÄRGAT GLAS

ÅTERVINNS  De tidningar du lämnar här blir råvara för nytt papper. Det sparar energi och träd.

RECYCLED  The newspapers that you leave here become raw material for new paper. This saves energy and trees.

Daily newspapers

Weekly 
newspapers

Magazines

Office paper

Advertising 
material

Catalogues

Post-it notes

Self-adhesive 
envelopes

Plastic-coated 
paper

Paper carriers

Boxes

Dagstidningar

Veckotidningar

Magasin

Kontorspapper

Reklamtryck

Kataloger

Post-it-lappar

Gummerade kuvert

Plastat papper

Papperskassar

Kartong

Tidningar
Newspapers
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YES NOJA NEJ

TIDNINGAR

Ficklampsbatterier

Radiobatterier

Andra småbatterier

Laddningsbara batterier

Knappcellsbatterier

ÅTERVINNS, DESTRUERAS  Batterier innehåller både gifter och ämnen som kan 
återvinnas. Miljön skonas, resurser och energi sparas.

Bilbatterier

Batterier

NEJJA BATTERIER
ÅTERVINNS, DESTRUERAS  Glödlampor, halogenlampor och lågenergilampor 
ingår i gruppen elektriska produkter. Glödlampor innehåller bl.a. bly medan 
lågenergilampor och halogenlampor innehåller kvicksilver. Alla ljuskällor tas om hand 
på ett säkert sätt vilket hindrar gifter från att spridas. Kvicksilvret och det bly som 
omhändertas kan återanvändas i ny produktion.

NEJJA

Ljuskällor

Lågenergilampor

Halogenlampor

Lysrör (kortare än 60cm)

Glödlampor

Glimtändare

Lysrör (längre än 60cm)
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LJUSKÄLLOR

Pappkartonger, juice- och mjölkförpackningar, papper, papperskassar och 
papperspåsar, (t.ex. socker- och mjölpåsar), omslagspapper, wellpappkartonger
och rullpappwell. (Förpackningar som innehåller mer än 50% papper eller kartong)

ÅTERVINNS  De pappersförpackningar och den wellpapp du lämnar här blir råvara för ny kartong och wellpapp. Det 
sparar energi och träd.

RECYCLED  The paper packaging and corrugated paper that you leave here will become raw material for new boxes 
and corrugated cardboard. This saves energy and trees.

Pappersförpackningar och wellpapp
Paper packaging items and corrugated 
cardboard

Alla förpackningar som lämnas här ska vara tomma och tillplattade.
All packaging items that are left here must be empty and flattened. 30
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YES NO

Cardboard boxes

Fruit juice and milk 
cartons

Paper carriers and 
paper bags (e.g. 
sugar and flour bags)

Wrapping paper

Packaging items 
that contain more 
than 50% paper or 
cardboard

Corrugated 
cardboard boxes

Corrugated 
cardboard sheets

Rolls of corrugated 
cardboard

Plastic packaging 
items

Packaging items with 
less than 50% paper or 
cardboard

Plastic coated 
corrugated cardboard

Corrugated cardboard 
soiled with remains of 
food, etc

Pappkartonger

Juice- och 
mjölkförpackningar

Papperskassar 
och papperspåsar 
(t.ex. socker- och 
mjölpåsar)

Omslagspapper

Förpackningar som 
innehåller mer än 50% 
papper eller kartong

Wellpappkartonger

Wellpappflak

Rullpappwell

Plastförpackningar

Förpackningar med 
mindre än 50% 
papper eller kartong

Plastad wellpapp

Wellpapp nedsmutsad 
med matrester och 
liknande

JA NEJ

Plastförpackningar, plastad wellpapp och wellpapp nedsmutsad med matrester.

ÅTERVINNS  De pappersförpackningar och den wellpapp du lämnar här blir råvara för ny kartong och wellpapp. Det 
sparar energi och träd.

RECYCLED  The paper packaging and corrugated paper that you leave here will become raw material for new boxes 
and corrugated cardboard. This saves energy and trees.

Pappersförpackningar och wellpapp
Paper packaging items and corrugated 
cardboard

Alla förpackningar som lämnas här ska vara tomma och tillplattade.
All packaging items that are left here must be empty and flattened. 30
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YES NO

Cardboard boxes

Fruit juice and milk 
cartons

Paper carriers and 
paper bags (e.g. 
sugar and flour bags)

Wrapping paper

Packaging items 
that contain more 
than 50% paper or 
cardboard

Corrugated 
cardboard boxes

Corrugated 
cardboard sheets

Rolls of corrugated 
cardboard

Plastic packaging 
items

Packaging items with 
less than 50% paper or 
cardboard

Plastic coated 
corrugated cardboard

Corrugated cardboard 
soiled with remains of 
food, etc

Pappkartonger

Juice- och 
mjölkförpackningar

Papperskassar 
och papperspåsar 
(t.ex. socker- och 
mjölpåsar)

Omslagspapper

Förpackningar som 
innehåller mer än 50% 
papper eller kartong

Wellpappkartonger

Wellpappflak

Rullpappwell

Plastförpackningar

Förpackningar med 
mindre än 50% 
papper eller kartong

Plastad wellpapp

Wellpapp nedsmutsad 
med matrester och 
liknande

JA NEJ

Plastflaskor, plastdunkar, plastburkar, plastlock, plastkassar/påsar, 
plastsäckar, plastfilm och frigolit.

ÅTERVINNS  De pappersförpackningar och den wellpapp du lämnar här blir råvara för ny kartong och wellpapp. Det 
sparar energi och träd.

RECYCLED  The paper packaging and corrugated paper that you leave here will become raw material for new boxes 
and corrugated cardboard. This saves energy and trees.

Pappersförpackningar och wellpapp
Paper packaging items and corrugated 
cardboard

Alla förpackningar som lämnas här ska vara tomma och tillplattade.
All packaging items that are left here must be empty and flattened. 30

5-
05

4-
S

A
2

YES NO

Cardboard boxes

Fruit juice and milk 
cartons

Paper carriers and 
paper bags (e.g. 
sugar and flour bags)

Wrapping paper

Packaging items 
that contain more 
than 50% paper or 
cardboard

Corrugated 
cardboard boxes

Corrugated 
cardboard sheets

Rolls of corrugated 
cardboard

Plastic packaging 
items

Packaging items with 
less than 50% paper or 
cardboard

Plastic coated 
corrugated cardboard

Corrugated cardboard 
soiled with remains of 
food, etc

Pappkartonger

Juice- och 
mjölkförpackningar

Papperskassar 
och papperspåsar 
(t.ex. socker- och 
mjölpåsar)

Omslagspapper

Förpackningar som 
innehåller mer än 50% 
papper eller kartong

Wellpappkartonger

Wellpappflak

Rullpappwell

Plastförpackningar

Förpackningar med 
mindre än 50% 
papper eller kartong

Plastad wellpapp

Wellpapp nedsmutsad 
med matrester och 
liknande

JA NEJ

Plasthinkar, lego och andra plastleksaker, pulkor och trädgårdsmöbler etc.

ÅTERVINNS  De pappersförpackningar och den wellpapp du lämnar här blir råvara för ny kartong och wellpapp. Det 
sparar energi och träd.

RECYCLED  The paper packaging and corrugated paper that you leave here will become raw material for new boxes 
and corrugated cardboard. This saves energy and trees.

Pappersförpackningar och wellpapp
Paper packaging items and corrugated 
cardboard

Alla förpackningar som lämnas här ska vara tomma och tillplattade.
All packaging items that are left here must be empty and flattened. 30
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YES NO

Cardboard boxes

Fruit juice and milk 
cartons

Paper carriers and 
paper bags (e.g. 
sugar and flour bags)

Wrapping paper

Packaging items 
that contain more 
than 50% paper or 
cardboard

Corrugated 
cardboard boxes

Corrugated 
cardboard sheets

Rolls of corrugated 
cardboard

Plastic packaging 
items

Packaging items with 
less than 50% paper or 
cardboard

Plastic coated 
corrugated cardboard

Corrugated cardboard 
soiled with remains of 
food, etc

Pappkartonger

Juice- och 
mjölkförpackningar

Papperskassar 
och papperspåsar 
(t.ex. socker- och 
mjölpåsar)

Omslagspapper

Förpackningar som 
innehåller mer än 50% 
papper eller kartong

Wellpappkartonger

Wellpappflak

Rullpappwell

Plastförpackningar

Förpackningar med 
mindre än 50% 
papper eller kartong

Plastad wellpapp

Wellpapp nedsmutsad 
med matrester och 
liknande

JA NEJ

Konservburkar, kapsyler, tuber, rena färgburkar av metall, tömda sprayflaskor, 
aluminiumformar och aluminiumfolie.

ÅTERVINNS  De pappersförpackningar och den wellpapp du lämnar här blir råvara för ny kartong och wellpapp. Det 
sparar energi och träd.

RECYCLED  The paper packaging and corrugated paper that you leave here will become raw material for new boxes 
and corrugated cardboard. This saves energy and trees.

Pappersförpackningar och wellpapp
Paper packaging items and corrugated 
cardboard

Alla förpackningar som lämnas här ska vara tomma och tillplattade.
All packaging items that are left here must be empty and flattened. 30
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YES NO

Cardboard boxes

Fruit juice and milk 
cartons

Paper carriers and 
paper bags (e.g. 
sugar and flour bags)

Wrapping paper

Packaging items 
that contain more 
than 50% paper or 
cardboard

Corrugated 
cardboard boxes

Corrugated 
cardboard sheets

Rolls of corrugated 
cardboard

Plastic packaging 
items

Packaging items with 
less than 50% paper or 
cardboard

Plastic coated 
corrugated cardboard

Corrugated cardboard 
soiled with remains of 
food, etc

Pappkartonger

Juice- och 
mjölkförpackningar

Papperskassar 
och papperspåsar 
(t.ex. socker- och 
mjölpåsar)

Omslagspapper

Förpackningar som 
innehåller mer än 50% 
papper eller kartong

Wellpappkartonger

Wellpappflak

Rullpappwell

Plastförpackningar

Förpackningar med 
mindre än 50% 
papper eller kartong

Plastad wellpapp

Wellpapp nedsmutsad 
med matrester och 
liknande

JA NEJ

Färgburkar med färgrester, elavfall, stekpannor, grytor, redskap och järnrör etc.

ÅTERVINNS  De pappersförpackningar och den wellpapp du lämnar här blir råvara för ny kartong och wellpapp. Det 
sparar energi och träd.

RECYCLED  The paper packaging and corrugated paper that you leave here will become raw material for new boxes 
and corrugated cardboard. This saves energy and trees.

Pappersförpackningar och wellpapp
Paper packaging items and corrugated 
cardboard

Alla förpackningar som lämnas här ska vara tomma och tillplattade.
All packaging items that are left here must be empty and flattened. 30
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YES NO

Cardboard boxes

Fruit juice and milk 
cartons

Paper carriers and 
paper bags (e.g. 
sugar and flour bags)

Wrapping paper

Packaging items 
that contain more 
than 50% paper or 
cardboard

Corrugated 
cardboard boxes

Corrugated 
cardboard sheets

Rolls of corrugated 
cardboard

Plastic packaging 
items

Packaging items with 
less than 50% paper or 
cardboard

Plastic coated 
corrugated cardboard

Corrugated cardboard 
soiled with remains of 
food, etc

Pappkartonger

Juice- och 
mjölkförpackningar

Papperskassar 
och papperspåsar 
(t.ex. socker- och 
mjölpåsar)

Omslagspapper

Förpackningar som 
innehåller mer än 50% 
papper eller kartong

Wellpappkartonger

Wellpappflak

Rullpappwell

Plastförpackningar

Förpackningar med 
mindre än 50% 
papper eller kartong

Plastad wellpapp

Wellpapp nedsmutsad 
med matrester och 
liknande

JA NEJ

Flaskor av ofärgat glas och burkar av ofärgat glas.

ÅTERVINNS  De pappersförpackningar och den wellpapp du lämnar här blir råvara för ny kartong och wellpapp. Det 
sparar energi och träd.

RECYCLED  The paper packaging and corrugated paper that you leave here will become raw material for new boxes 
and corrugated cardboard. This saves energy and trees.

Pappersförpackningar och wellpapp
Paper packaging items and corrugated 
cardboard

Alla förpackningar som lämnas här ska vara tomma och tillplattade.
All packaging items that are left here must be empty and flattened. 30

5-
05

4-
S

A
2

YES NO

Cardboard boxes

Fruit juice and milk 
cartons

Paper carriers and 
paper bags (e.g. 
sugar and flour bags)

Wrapping paper

Packaging items 
that contain more 
than 50% paper or 
cardboard

Corrugated 
cardboard boxes

Corrugated 
cardboard sheets

Rolls of corrugated 
cardboard

Plastic packaging 
items

Packaging items with 
less than 50% paper or 
cardboard

Plastic coated 
corrugated cardboard

Corrugated cardboard 
soiled with remains of 
food, etc

Pappkartonger

Juice- och 
mjölkförpackningar

Papperskassar 
och papperspåsar 
(t.ex. socker- och 
mjölpåsar)

Omslagspapper

Förpackningar som 
innehåller mer än 50% 
papper eller kartong

Wellpappkartonger

Wellpappflak

Rullpappwell

Plastförpackningar

Förpackningar med 
mindre än 50% 
papper eller kartong

Plastad wellpapp

Wellpapp nedsmutsad 
med matrester och 
liknande

JA NEJ

Flaskor av färgat glas, burkar av färgat glas, porslin och stengods, dricksglas, 
fönsterglas och annat planglas samt glödlampor.

ÅTERVINNS  De pappersförpackningar och den wellpapp du lämnar här blir råvara för ny kartong och wellpapp. Det 
sparar energi och träd.

RECYCLED  The paper packaging and corrugated paper that you leave here will become raw material for new boxes 
and corrugated cardboard. This saves energy and trees.

Pappersförpackningar och wellpapp
Paper packaging items and corrugated 
cardboard

Alla förpackningar som lämnas här ska vara tomma och tillplattade.
All packaging items that are left here must be empty and flattened. 30

5-
05

4-
S

A
2

YES NO

Cardboard boxes

Fruit juice and milk 
cartons

Paper carriers and 
paper bags (e.g. 
sugar and flour bags)

Wrapping paper

Packaging items 
that contain more 
than 50% paper or 
cardboard

Corrugated 
cardboard boxes

Corrugated 
cardboard sheets

Rolls of corrugated 
cardboard

Plastic packaging 
items

Packaging items with 
less than 50% paper or 
cardboard

Plastic coated 
corrugated cardboard

Corrugated cardboard 
soiled with remains of 
food, etc

Pappkartonger

Juice- och 
mjölkförpackningar

Papperskassar 
och papperspåsar 
(t.ex. socker- och 
mjölpåsar)

Omslagspapper

Förpackningar som 
innehåller mer än 50% 
papper eller kartong

Wellpappkartonger

Wellpappflak

Rullpappwell

Plastförpackningar

Förpackningar med 
mindre än 50% 
papper eller kartong

Plastad wellpapp

Wellpapp nedsmutsad 
med matrester och 
liknande

JA NEJ

Flaskor av färgat glas och burkar av färgat glas.

ÅTERVINNS  De pappersförpackningar och den wellpapp du lämnar här blir råvara för ny kartong och wellpapp. Det 
sparar energi och träd.

RECYCLED  The paper packaging and corrugated paper that you leave here will become raw material for new boxes 
and corrugated cardboard. This saves energy and trees.

Pappersförpackningar och wellpapp
Paper packaging items and corrugated 
cardboard

Alla förpackningar som lämnas här ska vara tomma och tillplattade.
All packaging items that are left here must be empty and flattened. 30
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YES NO

Cardboard boxes

Fruit juice and milk 
cartons

Paper carriers and 
paper bags (e.g. 
sugar and flour bags)

Wrapping paper

Packaging items 
that contain more 
than 50% paper or 
cardboard

Corrugated 
cardboard boxes

Corrugated 
cardboard sheets

Rolls of corrugated 
cardboard

Plastic packaging 
items

Packaging items with 
less than 50% paper or 
cardboard

Plastic coated 
corrugated cardboard

Corrugated cardboard 
soiled with remains of 
food, etc

Pappkartonger

Juice- och 
mjölkförpackningar

Papperskassar 
och papperspåsar 
(t.ex. socker- och 
mjölpåsar)

Omslagspapper

Förpackningar som 
innehåller mer än 50% 
papper eller kartong

Wellpappkartonger

Wellpappflak

Rullpappwell

Plastförpackningar

Förpackningar med 
mindre än 50% 
papper eller kartong

Plastad wellpapp

Wellpapp nedsmutsad 
med matrester och 
liknande

JA NEJ

Flaskor av ofärgat glas, burkar av ofärgat glas, porslin, stengods, dricksglas, 
fönsterglas och annat planglas samt glödlampor.

ÅTERVINNS  De pappersförpackningar och den wellpapp du lämnar här blir råvara för ny kartong och wellpapp. Det 
sparar energi och träd.

RECYCLED  The paper packaging and corrugated paper that you leave here will become raw material for new boxes 
and corrugated cardboard. This saves energy and trees.

Pappersförpackningar och wellpapp
Paper packaging items and corrugated 
cardboard

Alla förpackningar som lämnas här ska vara tomma och tillplattade.
All packaging items that are left here must be empty and flattened. 30

5-
05

4-
S

A
2

YES NO

Cardboard boxes

Fruit juice and milk 
cartons

Paper carriers and 
paper bags (e.g. 
sugar and flour bags)

Wrapping paper

Packaging items 
that contain more 
than 50% paper or 
cardboard

Corrugated 
cardboard boxes

Corrugated 
cardboard sheets

Rolls of corrugated 
cardboard

Plastic packaging 
items

Packaging items with 
less than 50% paper or 
cardboard

Plastic coated 
corrugated cardboard

Corrugated cardboard 
soiled with remains of 
food, etc

Pappkartonger

Juice- och 
mjölkförpackningar

Papperskassar 
och papperspåsar 
(t.ex. socker- och 
mjölpåsar)

Omslagspapper

Förpackningar som 
innehåller mer än 50% 
papper eller kartong

Wellpappkartonger

Wellpappflak

Rullpappwell

Plastförpackningar

Förpackningar med 
mindre än 50% 
papper eller kartong

Plastad wellpapp

Wellpapp nedsmutsad 
med matrester och 
liknande

JA NEJ

Lysrör

ÅTERVINNS, DESTRUERAS  Lysrör ingår i gruppen elektroniska produkter men 
sorteras och lämnas separat. De lysrör du lämnar här tas omhand på ett säkert sätt för att 
förhindra spridning av giftigt kvicksilver.

Vanliga glödlampor

Halogenlampor

Lågenergilampor

Glimtändare

Lysrör

NEJJA

LYSRÖR

Dagstidningar, veckotidningar, magasin, kontorspapper, reklamtryck, kataloger.

ÅTERVINNS  De pappersförpackningar och den wellpapp du lämnar här blir råvara för ny kartong och wellpapp. Det 
sparar energi och träd.

RECYCLED  The paper packaging and corrugated paper that you leave here will become raw material for new boxes 
and corrugated cardboard. This saves energy and trees.

Pappersförpackningar och wellpapp
Paper packaging items and corrugated 
cardboard

Alla förpackningar som lämnas här ska vara tomma och tillplattade.
All packaging items that are left here must be empty and flattened. 30

5-
05

4-
S

A
2

YES NO

Cardboard boxes

Fruit juice and milk 
cartons

Paper carriers and 
paper bags (e.g. 
sugar and flour bags)

Wrapping paper

Packaging items 
that contain more 
than 50% paper or 
cardboard

Corrugated 
cardboard boxes

Corrugated 
cardboard sheets

Rolls of corrugated 
cardboard

Plastic packaging 
items

Packaging items with 
less than 50% paper or 
cardboard

Plastic coated 
corrugated cardboard

Corrugated cardboard 
soiled with remains of 
food, etc

Pappkartonger

Juice- och 
mjölkförpackningar

Papperskassar 
och papperspåsar 
(t.ex. socker- och 
mjölpåsar)

Omslagspapper

Förpackningar som 
innehåller mer än 50% 
papper eller kartong

Wellpappkartonger

Wellpappflak

Rullpappwell

Plastförpackningar

Förpackningar med 
mindre än 50% 
papper eller kartong

Plastad wellpapp

Wellpapp nedsmutsad 
med matrester och 
liknande

JA NEJ

Post-it-lappar, gummerade kuvert, plastat papper, papperskassar och kartong.

ÅTERVINNS  De pappersförpackningar och den wellpapp du lämnar här blir råvara för ny kartong och wellpapp. Det 
sparar energi och träd.

RECYCLED  The paper packaging and corrugated paper that you leave here will become raw material for new boxes 
and corrugated cardboard. This saves energy and trees.

Pappersförpackningar och wellpapp
Paper packaging items and corrugated 
cardboard

Alla förpackningar som lämnas här ska vara tomma och tillplattade.
All packaging items that are left here must be empty and flattened. 30

5-
05

4-
S

A
2

YES NO

Cardboard boxes

Fruit juice and milk 
cartons

Paper carriers and 
paper bags (e.g. 
sugar and flour bags)

Wrapping paper

Packaging items 
that contain more 
than 50% paper or 
cardboard

Corrugated 
cardboard boxes

Corrugated 
cardboard sheets

Rolls of corrugated 
cardboard

Plastic packaging 
items

Packaging items with 
less than 50% paper or 
cardboard

Plastic coated 
corrugated cardboard

Corrugated cardboard 
soiled with remains of 
food, etc

Pappkartonger

Juice- och 
mjölkförpackningar

Papperskassar 
och papperspåsar 
(t.ex. socker- och 
mjölpåsar)

Omslagspapper

Förpackningar som 
innehåller mer än 50% 
papper eller kartong

Wellpappkartonger

Wellpappflak

Rullpappwell

Plastförpackningar

Förpackningar med 
mindre än 50% 
papper eller kartong

Plastad wellpapp

Wellpapp nedsmutsad 
med matrester och 
liknande

JA NEJ


