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Så här sorterar vi på Högskolan i Gävle 

Högskolan i Gävle har 24 miljöstationer som är utplacerade på följande ställen: 

Hus 11 plan 1-5 

Hus 23 plan 2-4 

Hus 31 plan 1-5 

Hus 51 plan 1-5 

Hus 55 plan 2 

Hus 61 plan 2 

Hus 99 plan 1-5 

Högskolans centrala återvinningsrum finns i rum 22:104 

Detta läggs i någon av de 24  miljöstationerna 

Papper, kartong/wellpapp, batterier, aluminiumburkar, petflaskor. 

och mjuka / hårda plastförpackningar.  

Detta ska till återvinningsrummet i hus 21, ring serviceavdelningen 64 89 99 

Metall, glas, toner från kopiator, frigolit/mjukplast/hårdplast. 

Detta skall till elektronikåtervinningsrummet 99:213 

Elektronikskrot. 

Detta läggs i papperskorgar/sopkorgar 

Brännbara sopor, såsom t.ex.disketter, cd-skivor, kuvert , OH-film, gamla pennor. 

Detta läggs i kompostbehållare i samtliga kök på skolan 

Matrester. 

Detta läggs i källsorteringsskåpen i samtliga kök på skolan 

Se källsorteringsguide som sitter uppsatt vid skåpen. 
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Vad är vad? 

 

Batterier 

Alla slag av batterier från elektroniska och 

batteridrivna apparater, klockor, datorer, 

laborationsutrustning, ficklampor. 

Glas 

Allt som är av förpackningar, flaskor – 

sortera ofärgat och färgat glas. 

Elektronik 

All elektronik, t.ex. datorer, fax, telefoner, 

skrivare, och allt med sladd. 

Kartong/wellpapp 

Alla slag av kartonger stora som små, t.ex. 

emballage av wellpapp som ej är plastade. Vid 

stora mängder lämnas materialet i 

återvinningsrummet 22:104. 

Frigolit/mjukplast 

Allt som är av frigolit och mjukplast, t.ex. 

emballage av olika slag, från paket, 

kontorsmaterial etc. 

Papper 

Kontorspapper, tidningar, tidskrifter, 

broschyrer, omslagspapper till 

kopieringspapper. 

Lampor/lysrör 

Vanliga lampor energilampor, lysrör av olika 

slag. 

Toner 

Toner från skrivare och fax – OBS ej toner 

från kopiatorer (de lämnas i återvinnings- 

rummet 22:104) 

Metall 

Allt som är av metallförpackningar. 
Brännbart 

Disketter, cd-skivor, kuvert med fönster, OH- 

film, gamla pennor läggs i de brännbara soporna 

(vanliga papperskorgar). 

Kompost 

Matrester. 

 

 


