
AVFALLSHANTERING
I ULRICEHAMN

www.ueab.se/
sorteringsguiden/

Har du frågor 
om ditt grovavfall?
När det gäller frågor om grovavfall är du 
varmt välkommen att kontakta personalen 
på Återvinningscentralen Övreskog.  

Tel. 0321-53 23 82 
atervinning@ueab.se

ÅTERVINNINGS- 
CENTRALEN

Med grovavfall menar vi det som normalt inte får plats i ditt sopkärl. 
Allt grovavfall kan du, som privatperson, kostnadsfritt sortera och lämna i 

obegränsad mängd på Återvinningscentralen Övreskog. 

Som en hjälp på vägen till ökat återbruk 
har vi öppnat en avdelning för Ge & Ta på 

Återvinningscentralen Övreskog. Lämna gärna 
något, eller kika bara efter om där finns 
någonting som du själv kan ge nytt liv?

Återbruka mera
För att underlätta ditt besök hos oss så 

rekommenderar vi dig att du noga sorterar ditt 
avfall redan innan du åker. Se våra öppet-

tider och en containerordning på 
www.ueab.se/avfall/ovreskog

Våra öppettider

Ulricehamns Energi ansvarar för avfallshanteringen i Ulricehamns kommun. 
Vi har en vision om att skapa hållbara invånare för en bättre framtid. En viktig del i 

detta arbete är hantering av avfall, ett område där alla kan vara med och bidra. 

Varor och tjänster påverkar vår miljö under hela livscykeln, vid tillverkning, 
användning, underhåll, återbruk, återvinning, avfallshantering och transporter i 
alla led� Pressen är stor på våra gemensamma resurser då världens befolkning 
och konsumtion ständigt ökar� Därför behöver vi bli bättre på att använda de 
resurser vi redan har�

Det krävs tålig kvalitet, återvinningsbara 
material och produkter som kan under-
hållas och repareras och som inte är 
trendkänsliga – en hållbar design, utförliga 
innehållsbeskrivningar, smarta förpackningar 
samt att reservdelar finns tillgängligt. Vi 
behöver ändra vårt beteende� För det krävs 
ökad kunskap och möjligheter i samhället 
att återbruka� Förändring krävs även i till 
exempel planerings- och inköpsprocesser� 
Vi behöver bli bättre på att vårda och laga 
istället för ett slit och släng beteende� 

Genom att uppdatera och återanvända 
möbler och inventarier i kommunala 
verksamheter, som i annat fall samlas i 
förråd eller kasseras, uppnår man både 
en ekonomisk besparing och en minskad 
miljöpåverkan� Bygg- och rivnings-

verksamheter ger upphov till stora mängder 
avfall som kan minskas genom en ökad 
återanvändning och återvinning� Viktigt att 
poängtera är att återanvändning inte får 
förbise bestämmelser som förhindrar att 
föroreningar och invasiva arter sprids�

Det måste finnas tillgängliga lösningar och 
system för våra invånare för att det ska 
vara en låg tröskel och en självklarhet att 
återbruka� Framför oss ser vi verkstäder 
och marknader för återbruk och 
delningsekonomier, kreativa lösningar där 
gammalt möter nytt, tekniska innovationer 
där nya produkter enbart tillverkas av 
återanvänt och återvunnet material� 
Nollavfallsidén för ett hushåll finns inom 
räckhåll där etik och hållbarhet genomsyrar 
alla delar i vårt samhälle�

Målområde 3:  
Använd de resurser vi har
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ULRICEHAMN

Grovavfall lämnas på 

Bor du utanfor 
centralorten kan du 

lamna grovavfall till var 
grovsopsinsamling. Mer 
information finns pa 

www.ueab.se

..

..

.

.

Ingen extra avgift
Som privatperson i Ulricehamns 

kommun har du möjlighet att
lämna obegränsad mängd 

grovavfall kostnadsfritt hos 
oss. Välkommen! 

Det är lätt att 
sortera rätt!

www.ueab.se/
sorteringsguiden



DIN 
SOPTUNNA

Har du frågor om ditt 
hushållsavfall?
När det gäller frågor om ditt hushållsavfall är du varmt välkommen 
att kontakta LBC, som kör sopor på uppdrag av Ulricehamns Energi. 
Tömning av din soptunna sker normalt var 14:e dag. För ändrade 
insamlingsdagar vid storhelger sker annonsering i dagstidningen, 
på fakturan från LBC och på www.ueab.se LBC kontaktar du på: 

Tel. 0321-530075, hushall@lbc-boras.se

Så får du dina 
svarta påsar
I Ulricehamns kommun ska du sortera 
matavfall och brännbart i olika påsar. 
Den svarta påsen för matavfall får du 
av oss, brännbart lägger du i en ljus 
separat påse. Som tack för att du sorte-
rar matavfall så bjuder vi på den svarta 
påsen. Är du villaägare får du en ny 
rulle påsar om du knyter en svart 
påse på soptunnan inför tömnings-
dagen. En rulle räcker cirka tre måna-
der. Du som bor i flerfamiljshus får 
påsar av din fastighetsägare. Extra 
påsar kan också hämtas på återvin-
ningscentralen Övreskog samt på 
Ulricehamns Energi, Karlsnäsvägen 11.

Alla påsar ska ha dubbelknut – inget 
löst avfall får finnas i tunnan eftersom 
alla påsar sorteras i en automatisk 
sorteringsanläggning. 

Inget löst avfall 
får finnas i din 
soptunna

Matavfall  
slängs i svart påse 

I den svarta påsen slängs allt mat- 
avfall, det vill säga skrapet som blir 
över när du lagat eller ätit mat. Det 

som du inte kan spara och göra rester 
av helt enkelt. Även fiskben och ben 
från till exempel revben och kotletter 

slängs här, liksom äggskal, vissna 
blommor, te och kaffesump med 

filter.  Knyt dubbelknut på påsen, så 
håller sorteringen hela vägen.

ÅTERVINNINGS- 
STATIONEN

Brännbart 
slängs i ljus påse

Övrigt brännbart avfall är det som  
blir över efter att du sorterat ut ditt  
matavfall och dina förpackningar. 

Det kan vara t.ex. kuvert, notislappar, 
dammsugarpåsar, blomjord, tusch-
pennor, tops, kattsand, hushålls-
papper, våtservetter, trasiga skor, 

blöjor och glasspinnar. Övrigt 
brännbart avfall läggs i ljus påse. 

Knyt dubbelknut på påsen, så 
håller sorteringen hela vägen.

Hushållsavfall är det avfall du får kvar i hushållet, 
efter att du lämnat till återbruk och sortering. Hushållsavfall 

slänger du svart och ljus påse i din soptunna. 

Gor alltid
dubbelknut pa 
pasen, sa haller  

sorteringen  
hela vagen.
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Hushållsavfall slängs i Hushållsförpackningar lämnas på

Har du frågor om något som rör 
våra återvinningsstationer?
När det gäller frågor som rör våra återvinningsstationer är du 
varmt välkommen att kontakta FTI. De ansvarar för tömning och 
renhållning av stationerna och svarar på dina frågor. På FTIs 
hemsida kan du själv anmäla tömning eller städning av din
station. FTI kontaktar du på: 

Tel. 0200-880311, www.ftiab.se
Hitta din närmaste återvinnings-

station på www.ueab.se/avfall 
/atervinningsstationer/

Förpackningar
av glas

Förpackningar
av plast

Förpackningar
av metall

Batterier

I Ulricehamns kommun finns totalt 21 st återvinningsstationer, där du 
kan lämna dina hushållsförpackningar. Här hittar du kärl för glas, plast, papper,  

metall, tidningar och batterier. På flera stationer finns även textilinsamling.

Förpackningar
av papper

Tidningar

I Ulricehamns kommun betalar du för 
mängden avfall du slänger. Syftet med 
vikttaxan är att ge dig som kund en 
morot att sortera. Det är alltså lönsamt 
att vara miljövänlig.

Du kan själv 
påverka dina 
kostnader


