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Sommarinformation om avfall till dig som 
bor i Hylte kommun

Här kommer lite goda råd  för att minska eventuella problem med 
hantering av matavfallet under den varmaste delen av året.

1) Håll avfallet så torrt som möjligt genom att alltid använda den 
ventilerande bruna plastbehållaren till papperspåsen när du förva-
rar den under diskbänken. När du sen bär ut påsen med matavfall, 
låt den stå och torka ytterligare på den lilla hyllan, innan den läggs 
på botten av kärlet 

2) Torrskala grönsakerna och låt blött avfall rinna av i vasken

3) Skölj av skaldjursrester med vatten, låt rinna av och vira in dem 
i lite tidningspapper. Lägg därefter paketet i den bruna påsen. Om 
det dröjer flera dagar till nästa sophämtning kan du förvara 
skaldjursresterna i frysen så länge

4) Byt papperspåse lite oftare under den varma årstiden och var 
extra noga med att tillsluta den ordentligt innan du lägger den i det 
bruna kärlet

5) Ställ det bruna kärlet så skuggigt som möjligt

6) Lite ättika eller vanlig trädgårdskalk runt kanterna och i botten 
av kärlet är bra för att minska antalet flugor om man fått problem.  

Inför sommaren



Drygt 60% av hushållen i Hylte kommun väljer att sortera ut 
matavfall till biogasproduktion. Det gör att vi tillsammans minskat 
mängden osorterat avfall som går till förbränning med cirka 80 ton 
per månad jämfört med tidigare år. Det är ett riktigt bra resultat. 
Dels för att matavfallet är en resurs att ta vara på, dels för att det är 
mycket dyrare för kommunen att bli av med osorterat avfall än rent 
matavfall.

På Borabo återvinningsanläggning i 
Hyltebruk finns kommunens återvin-
ningscentral och deponi. Här kan 
du lämna ditt avfall för återvinning. 
Nya krav på bättre sortering gör att du 
ska använda genomskinliga säckar.  
 
Ovan ser du en karta som visar respek-
tive containers placering. Ta hjälp av 
den hemma när du packar ditt avfall på 
kärran eller i bilen så blir det enklare för 
dig att lämna avfallet. 

Öppettider Borabo

Tisdag  11.00 - 19.00
Onsdag 09.00 - 15.00
Torsdag 11.00 - 19.00
Fredag  09.00 - 15.00
Lördag 09.00 - 15.00
Söndag och måndag stängt.

Välkommen!

Välkommen till Borabo återvinningscentral 

Det finns nio återvinningsstationer runt om i kommunen där du kan 
lämna dina förpackningar. Stationerna finns i orterna Hyltebruk, Torup, 
Unnaryd, Kinnared, Drängsered, Landeryd, Långaryd och Rydöbruk. 
Exakt placering hittar du på kommuens hemsida www.hylte.se 
Där hittar du även tips om hur du sorterar ditt avfall.

Vi gör bränsle av ditt matavfall

Här slänger du dina förpackningar och tidningar

Hämtningsområden för avfall  i Hylte kommun
På kartan för våra hämtningsområden kan du se vilken veckodag, på 
udda eller jämna veckor, som ditt avfall hämtas. 

Du som valt ett abonnemnag för utsortering av matavfall och behöver 
nya papperspåsar kan kontakta entreprenören Sandahls, 
telefon 0770-333 350 eller e-post sopor@sandahlsbolagen.se 
De lämnar nya påsar i samband med tömning. Du kan också hämta nya 
på återvinningscentralen Borabo i Hyltebruk. 
Tänk på att endast använda papperspåsarna till matavfallet.

Behöver du nya papperspåsar?
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1. Extra
2. Fyllnadsmaterial
3. Trä
4. Metallskrot
5. Hårdplast
6. Brännbart
7. Well

8. Deponi
9. Grovafall
10. Hårdplast
11. Metallskrot
12. Trä
13. Gips
14. Impregnerat trä

A. Farligt avfall
B. Kyl och frys
C. Vitvaror
D. Återvinningssation
E. Grova grenar
F. Kompost
G. Ris

15. Extra
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Gäller i hela 
området


