
Tänk om – börja källsortera 

Signaturen ”Dålig sophantering” ondgör sig i BUBB nr. 31 över att det gröna kärlet numera bara töms 

varannan vecka istället för (som förut) varje vecka. Det är dags för dig att tänka om och sluta slänga det som 

är återvinningsbart i ditt gröna kärl. Sedan 1990-talet så finns det i Håbo 13 st. och i Upplands-Bro 12 st. 

återvinningsstationer där det är meningen att du och alla andra kommuninvånare skall lämna kartonger, 

papper, plast, metall och glas. Dessa återvinningsstationer drivs inte av kommunerna utan istället av den av 

förpackningsindustin ägda Förpacknings- & Tidningsinsamlingen (FTI). Det insamlade tidningspappret körs 

från återvinningsstationerna till anläggningar där pappret efter manuell sortering i olika fraktioner skickas till 

olika pappersbruk, som gör nytt tidnings-, hygien- & tryckpapper. Wellpapp- & kartongförpackningar blir ny 

kartong vid Fiskeby Board eller Örebro Pappersbruk. Plastförpackningarna tas om hand av Swerec AB i 

Lanna, vilka återvinner drygt 65 % av de plastförpackningar som samlats in av FTI. Plasten sorteras, tvättas, 

krossas till plastflingor och levereras ut som återvunnen plastråvara till industrin och blir till t.ex. rör, plank, 

lastpallar och möbeldetaljer. Metallförpackningarna blir till t.ex. nya bilar, metallförpackningar och 

armeringsjärn i svenska stålverk och glaset blir antingen nya glasflaskor i PLM:s anläggning i Limmared 

eller glasfiberull vid Gullfibers anläggning i Billesholm. Har du inte gångavstånd till någon av 

återvinningsstationerna så kan du ta med förpackningarna till den affär du brukar köpa mat. Där eller på 

vägen dit finns det med största sannolikhet en återvinningsstation. Tack och lov så har det hänt en del i denna 

fråga sedan jag började engagera mig i avfallsfrågor i Naturskyddsföreningen på 1980-talet. På den tiden var 

begreppet källsortering okänt och avfall betraktades fortfarande som en belastning och slängdes i soptunnor, 

varefter innehållet brändes i förbränningsugnar eller lämnades på soptippar. 
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