
 
Här hittar du återvinningsstationer där du lämnar förpackningar, tidningar och 
småbatterier 
 
Säffle kommun  Åmåls kommun 
 

Tätorten   Tätorten 
Järnvägsgatan   Norra hamnplan 
Tegnérskolan   Drottninggatan 
Annelundstorget  Rösvallen 
ICA Hjärtat   Mellanbrogatan 
   Klövervägen 
Landsbygden   Vänersborgsvägen 
Värmlands Nysäter  Årjängsgatan 
Långserud    
Svanskog    Landsbygden 
Värmlandsbro   Tösse 
Eskilsäter   Fengersfors 
Botilsäter   Östby ÅVC 
    
Om behållarna är fulla kontakta Förpacknings- och tidningsinsamlingens 
kundtjänst på telefon 0200-88 03 11. 
 

 
Kontaktuppgifter 
 
Kundtjänst renhållning Åmål:  0532- 17307 (Teknik- och fritidsförvaltningen) 

Kundtjänst renhållning Säffle:  0533-41040 (Sita) 

Kundtjänst slamsugning Säffle-Åmål:  0533-12133 (Ragn-Sells) 

Östby Miljöstation: öppettider finns på kommunernas hemsidor, www.saffle.se 
och www.amal.se. 

 
 

 

 

 

 

 

EN LITEN 
SORTERINGSGUIDE 

 
 

 

 

 

 



PLASTFÖRPACKNINGAR 

 

På återvinningsstationen lämnar du plastförpackningar som t.ex. plastburkar, 
plastfolie, brödpåsar, plastflaskor, bärkassar och frigolit.  
 

Plastförpackningarna återvinns och blir råmaterial till nya plastförpackningar.    
 
 

PAPPERSFÖRPACKNINGAR 
 

På återvinningsstationen lämnar du pappersförpackningar som t.ex. 
mjölkkartonger, flingpaket, mjölpaket och papperskassar. Även förpackningar 
som invändigt har ett tunt lager av aluminium eller plast sorterar du som 
pappersförpackningar. 

 

Utsorterade pappersförpackningar återvinns och blir till nya. 
 
 

METALLFÖRPACKNINGAR 

 

På återvinningsstationen lämnar du metallförpackningar som t.ex. 
konservburkar, aluminiumfolie, kapsyler och värmeljushållare. 
 

Metallerna sorteras och blir råmaterial till nya metallprodukter.     

 
 

GLASFÖRPACKNINGAR 

 

På återvinningsstationen lämnar du glasförpackningar. Dessa sorteras i ofärgat 
respektive färgat glas. Här sorterar du ut glasflaskor och glasburkar. 
 

Inte: porslin, keramik, glödlampor. spegelglas. 
 

Glaset smälts ner och används som råmaterial till t.ex. nytt glas. 

 
 
 

WELLPAPP 

 

Wellpapp kan sorteras ut separat om möjlighet finns alternativt läggas bland 
pappersförpackningar. Wellpapp utgör material i kartonger och som 
skyddsmaterial. 
 

Utsorterad wellpapp återvinns till ny wellpapp. 
 
 

RETURPAPPER 

 

På återvinningsstationen lämnar du tidningar, reklamblad, kataloger, broschyrer 
och skrivpapper. 

 

Materialet återvinns och blir nya pappersprodukter så som t.ex. tidningar, 
hushålls- och toalettpapper. 

 
 

ELEKTRONIK 

 

Produkter som innehåller elektronisk utrustning skall lämnas separat från annat 
avfall. Elavfall kan du lämna på kommunernas gemensamma återvinningscentral 
Östby Miljöstation. Där kan du även lämna glödlampor och vitvaror. 

 
 

FARLIGT AVFALL 

 

Farligt avfall är avfall som inte får slängas i soppåsen eller hällas i avloppet. 
Exempel på farligt avfall är hushållskemikalier, färg, batterier, brandsläckare, 
ljuskällor och läkemedel. Läkemedel lämnar du på ett apotek. Farligt avfall 
lämnar du på Östby Miljöstation. 

 
GROVAVFALL 

 

På Östby Miljöstation lämnar du även ditt grovavfall som t.ex. trädgårdsmöbler, 
virke, trädgårdsavfall, gips, kompost, stoppade möbler, vitvaror och fönster.  


