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Pressmeddelande 

Kom ihåg att återvinna julen! 
Nu är det jul igen. En högtid som värmer och lyser upp i vintermörkret, men också 
en helg då vi producerar mer avfall än någon annan gång under året. 

Under julen kan du hjälpa till att minska det avfall som uppstår genom att exempelvis köpa 
julklappar på second hand, köpa upplevelsepresenter, tänka till vad gästerna brukar 
uppskatta på julbordet och bjuda på det, ta fram mer mat på buffén efterhand som det går åt 
och laga mat på de rester som uppstår. Varför inte göra en pizza Carbonara på resterna av 
julskinkan, krutonger av bröd som torkat, en soppa på grönkålen eller fräs den överblivna 
brysselkålen i lite smör och vitlök? 

Så här sorterar du julens avfall: 

Stearinljusstumpar slänger du i avfallspåsen för restavfall 

Trasiga elektriska julgransljus och ljus från adventsstaken lämnar du som elavfall till 
sortergården 

Julgranen ska till sortergården som trädgårdsavfall (om den inte är av plast för då ska den i 
containern för metall istället) 
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Leksaker med inbyggda batterier och spelande julkort lämnat du som elavfall till 
sortergården 

Presentpapper och wellpapp ska sorteras som pappersförpackningar 

Presentsnören och julkort lägger du i avfallspåsen för restavfall 

Lämna sillburken som glasförpackning och locket som metallförpackning 

Överblivna fyrverkeripjäser ska du lämna till polisen 

Ät upp resterna från julbordet – skal och annat oätligt är matavfall som kan bli biogas och 
gödningsmedel. 

Önskar ni mer information? 

Välkommen att kontakta Kristoffer Krantz marknadschef, June Avfall & Miljö AB 
Telefon: 036-17 19 10 kristoffer.krantz@juneavfall.se 

Bildtext: Samla dina utbrunna värmeljus hemma och ta med dem nästa gång du åker till 
sortergården. Låt både veke och stearin sitta kvar. Åsenvägens dagliga verksamhet tar hand 
om värmeljushållarna. Metall och aluminium säljer de till återvinningsföretag och stearinet 
smälter de ner för att sedan tillverka tändkottar av. 
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