
 

 

 
 

 Så här sorterar du vid din miljöstation: 
 

                    
 
 
 
 

Lag/Förordning: Gäller 
from: 

Producentansvar införs för Elektriska och Elektroniska produkter  2001-07-01 
Brännbart avfall ska förvaras och transporteras skilt från annat 
avfa ll 

2002-01-01 

Deponering av utsorterat brännbart avfall får inte ske  2002-01-01 
Endast avfall som behandlats får deponeras 2004-01-01 
Flytande avfall får inte deponeras 2002-07-01 
Deponering av organiskt avfall får inte ske 2005-01-01 

Wellpapper 
( ställes bredvid ) 

Småelektronik 
& Batterier 

Ofärgade & färgade 
glasförpackningar 

Hårda plast-
förpackningar 

Metall-
förpackningar 

Övrigt lådan 

 

 

 

Nu har Ni er chans att bidra genom en utökad källsortering!  

Nu blir det ännu smidigare för er att källsortera och därmed verka för en bättre 
miljö. På våningsplanen finns det ”Miljöstationer” eller kärl där Du kan sortera ditt 
avfall i ett flertal fraktioner. Exempel på olika material och vart de kan läggas finns 
på sista sidan 
 
Vid miljöstationerna: 
Vid miljöstationerna som i de flesta fall står i anslutning till era pentryn finns det 
möjlighet att sortera ut ett flertal fraktioner. Det ni sorterar ut tas omhand av v år 
personal som tar ned dem till återvinningsrummet.  
 
Återvinningsrummet:  
I bottenvåningen i respektive huskropp finns ett återvinningsrum där Era fulla kärl 
töms och rengörs. Här finns samma fraktioner som på våningsplanen.  
 
Vad gör Ragn-Sells för Er? 
Vi hjälper till med information och utbildning inom miljöområdet med fokusering på 
källsortering och kommer att finnas här på plats till att börja med varje onsdag 
mellan kl 07.00-16.00.  
 
För mer skrymmande föremål, såsom mindre möbler, större elektroniska apparater  
lysrör, glödlampor och andra uttjänta produkter som ej ryms eller finns 
representerade i Er miljöstationen, ring Ragn-Sells på telefon 070-927 46 96 
 
Återvinningsgaranti:  
Ragn-Sells lämnar återvinningsgaranti på allt material som är korrekt utsorterat! 
 
 
Kontaktpersoner:  
 
Ragn-Sells personal på plats  Tfn: 070-927 46 96 
Ragn-Sells växeltelefon  Tfn: 08-795 45 00 
Torgny Norén, Karolinska Institutet  Tfn: 08-524 865 40  

 
 
 

Kom ihåg! 
För en billigare och smidigare hantering: 
Rengör –Ta isär - Vik ihop och platta till!! 



 

 

Sorteringsguide 
 Fraktion: Exempel:    Vad händer sedan? 

 

Brännbart avfall  
Papperskorgen 

Pennor, cd-rom, disketter, 
plastpåsar, plastmuggar, 
frigolit m.m. 
Obs: Inget matavfall! 

Materialet går till grov - 
Sortering och sedan vidare till 
energiutv inning genom 
förbränning i speciella pannor 
med rökgasrening. 

 
Hushållsavfall 
Kök eller pentry. 

Matavfall, fruktskal, vissna 
blommor, jord, hushålls-
papper, äppelskrutt etc.  

Till energiutvinning genom 
förbränning i avfalls-pannor 

 
Metallförpackning 
Miljöstationen.  

Konservburkar, metallock, 
värmeljushållare, metallfolie 
(ren) 

Detta material går vidare till 
stålverk för återanvändning. 
Det blir bl.a. nya metallför-
packningar m.m. 

 
Hårda 
plastförpackningar 
Miljöstationen.  

Plast som inte går att knyckla 
ihop.Crème fraiche burk, 
ketchupflaska, diskmedels-
flaska 

Plasten sorteras upp i olika 
plasttyper vid sorterings-
anläggning. Plasten återvinns 
och blir  nya förpackningar, 
vägmarkeringar, sopkärl m.m. 

 
Glasförpackningar.  
Miljöstationen.  

Glasburkar, flaskor utan pant 
Separera färgat och ofärgat 
glas. 

Förpackningarna går vidare till 
glasbruk för återvinning och blir 
nya glasförpackningar, 
glasfiber m.m. 

 Kontorspapper 
Låda under 
skrivbordet, kärl på 
våning. 
 

Kopieringspapper, dagstidning, 
reklam, fönsterlösa kuvert. 
 

Papperet sorteras och balas för 
vidaretransport till pappersbruk 
där det  blir nytt papper. På 
1000 kg papper sparar vi 18 
träd. 

 
Wellpapp 
Miljöstationen 

Wellpappkartonger.  
 

Wellpapperet sorteras och 
balas för vidaretransport till 
pappersbruk där det blir nytt 
wellpapper 

   

Ljuskällor 
Återvinningsrum 

Lysrör, glödlampor, 
lågenergilampor 
 

Den största delen av materialet 
återvänds  
eller återvinnes. 
 

Elektronikskrot 
Miljöstation / 
Återvinningsrum 

Allt med sladd eller batterier.  
 
 

Materialet i elektroniken 
återvinns och återanvänds 
såsom metaller, plast m.m. Det 
farliga avfallet separeras och 
hanteras för sig. 

Övrigt avfall   
”Nödlådan” 
 

Material som inte verkar passa 
in någonstans. 

Materialet eftersorteras av 
Ragn-Sells personal 

 

 

 
 

Källsorteringsinformation 
Karolinska Institutet  
Campus Huddinge 

 

EEnn  lliitteenn  hhjjäällpprreeddaa  ppåå  vvääggeenn!!  

--  VVii   vvii llll  ttaa  bboorrtt  

ddii nn  ppaa ppppee rrsskkoorrgg!!  


