
Guide till återvinning och sophantering i Brf Betel
Brf Betel har alltid strävat efter att vara en ”grön” bostadsrättsförening. Förenin-
gen var t ex en av de första med att ha egen kompost på gården. Många som bor 
i föreningen arbetar aktivt med miljöarbete. Det föreningen kan göra är bl a att 
ha en väl utvecklad och genomtänkt återvinningsplan. På så sätt sparar vi också 
pengar som vi kan lägga på annat!

I entrén i ett grönt förråd slänger vi biologiskt avfall. 
Där finns också bruna påsar till avfallet att hämta när de du har hemma tar slut. 
Biologiskt avfall är bl a:

I förrådet Dagny finns återvinningsbehållare för:
Brännbara hushållssopor 
De sopor som inte kan återvinnas läggs i containern. Detta betalar vi per kg, så 
för att spara pengar för föreningen så försök återvinn så mycket som möjligt. Där 
kan du slänga bl a:

• Matrester, råa och tillagade
• Frukt- och grönsaksrester
• Äggskal och äggkartong 
 (utan prislapp)
• Bröd 
• Kaffe- och tesump

•  Kaffefilter
• Hushållspapper, pappers-
 näsdukar, servetter
• Snittblommor, krukväxter,   
 blomjord
• Kutterspån från smådjur

  Avisen

• Tops (öronpinnar)
• Tamponger, bindor och blöjor
• Tvättlappar, våtservetter och 
 näsdukar
• Gamla leksaker som inte 
 innehåller batterier eller 
 elektronik
• Diskborstar, tandborstar
• Dammsugarpåsar

• Fönsterkuvert
• Trasigt porslin i mindre 
 mängder
• Pennor
• Snus och cigaretter
• CD-skivor och fodralet 
• Kattsand
• Trasiga kläder, nylonstrump  
 byxor

Sop-

Du får däremot inte slänga gips eller annat byggmaterial. Det måste du göra 
på någon av återvinningscentralerna runt om i Göteborg. Där får man slänga gratis 
6 ggr/år.  



Plastförpackningar 
Du kan lämna både mjuka och hårda förpackningar av plast. Skölj ur dina tomma 
förpackningar med lite vatten om det behövs, kanske med diskvattnet innan du 
tömmer ut det. Ta av kapsyler, lock och korkar, sortera dem efter material. Lägg 
alla plastförpackningar lösa i behållarna, inte i hopknutna påsar. Till plastför-
packningar räknas bl a:

Glasförpackningar 
En svåravlivad myt säger att det färgade och det ofärgade glaset blandas i bilen 
som hämtar det. Sanningen är att det ofärgade glaset är mera värt än det färgade 
och därför är det viktigt att det sorteras för sig. Glas har länge och med framgång 
samlats in och återvunnits. Lock och kapsyler sorteras efter det material de är 
tillverkade i. I behållaren för glasförpackningar sorterar du t ex:

I förrådet Nanny finns återvinningsbehållare för:

• Frigolit
• Plastpåsar och chipspåsar
• Plastfolie

• Schampoflaskor
• Rengöringsmedelsflaskor
• Saftdunkar och kesoburkar

• Kaffeburkar och syltburkar• Vinflaskor. saftflaskor och 
 ölflaskor
Du kan inte slänga t ex spegelglas, porslin eller dricksglas i behållaren för 
glasförpackningar!

Pappersförpackningar och wellpapp
Till pappersförpackningar räknas de förpackningar som till mer än hälften består 
av pappersfiber. Om en förpackning består av flera material, papper och till ex-
empel plast eller aluminium – dela på den om det går. Är det inte möjligt så går 
det bra att lägga dem i behållaren för pappersförpackningar. I behållarna för pap-
persförpackningar och wellpapp kan du lämna:

• Mjölk- och juicepaket 
• Tvättmedelskartonger
• Papphylsan i toarullen  
• Omslagspapper 

• Wellpapp (stora volymer 
 lämnas till återvinningscentral)
• Mjölpåsar 
• Bärpåsar i papp

Batteriholk
För alla sorters batterier utom bilbatterier. Försök plocka ur dina batterier ur 
gamla leksaker eller apparater och sortera dem här!



Metallförpackningar 
Här lämnar du förpackningar av stål, plåt och aluminium. Här kan du återvinna
t ex:

Tidningar och trycksaker 
I dagens samhälle produceras enorma mängder tidningar. Ett sätt att bidra till 
minskad energiåtgång och att färre träd avverkas är att lämna dina gamla dagstid-
ningar, trycksaker och kontorspapper till återvinning. En tidning kan återvinnas 
upp till sju gånger innan fibrerna i pappret är utslitna. I den här behållaren kan du 
återvinna t ex: 

Glödlampor och ljuskällor

El-avfall 
Här kan du bl a slänga:

I föreningens kärl för glödlampor kan du slänga: 

• Dagstidningar
• Veckotidningar
• Broschyrer

• Reklamblad
• Kataloger
• Kontorspapper

Men däremot inte t ex post-it-lappar, kuvert, plastat papper eller bärkassar i 
papper. Limmet från dessa olika kan förstöra processen på pappersbruket.

• Lågenergilampor
• Lysrör

De innehåller alla farliga ämnen och ska sorteras ut från det vanliga avfallet.

• Glödlampor
• Alla sorters smålampor

• Konservburkar
• Dryckesburkar
• Aluminiumfolie
• Tuber för till exempel kaviar
• Lock

• Kapsyler
• Värmeljus (urbrunnet)
• Metallförpackning som inne-
 hållit färg/lim, om den är tom   
 och torr 

• Hårddiskar
• Mobiltelefoner
• Leksaker (elektroniska eller   
 med inbyggt batteri)
• Tv-apparater

• Bildskärmar
• Hårtorkar
• Brödrostar
• Borrmaskiner
• Rakapparater



Alla kärlen för återvinning töms 1 gång/vecka. Ibland är det fullt men det är det 
tätaste intervallet som finns. Om vi hjälps åt att trycka ihop det som går, så får det 
plats mer! Containern däremot töms var 14:e dag.

Även i tvättstugan har vi möjlighet att sortera ut papp- och platsförpackningar 
som en extra service till alla Betelbor. Det alla kan göra för en bättre boendemiljö 
är att hjälpas åt att hålla snyggt och rent i soprum, tvättstuga och på gårdarna. På 
så sätt  får vi även en trevligare boendemiljö!

Har du frågor kring återvinning eller sopor?

Förtroendeman Anna på 0703-11 55 12 
eller kom in på expeditionen på måndagar kl 18-19

Fastighetsskötare Ulrika på 42 37 54 vardagar kl 9-9.30

Betel har även städdag 2 ggr/år med container. Då kan du passa på att rensa ut 
möbler eller liknande. Insamling av farligt avfall har vi varje höst.


