
    Rätt svar på tipsfrågorna! 

 
1. Varför ska inte plast/ tuggummi/ fimpar/ snus/ tandpetare läggas i 

matavfall? 

     Den biologiska processen till biogas förstörs  

     Det hindrar användning till uppvärmning och som drivmedel.  

     (båda svaren är rätt) 

 

2. Hur långt ungefär, är det här från Kullen till närmsta naturreservat? 

Mindre än 1 km, Gådeåbrännan. 

 

3. Varför är det viktigt att lägga matavfall i anpassade papperspåsar? 

Avsedda påsar är nedbrytningsbara. 

 

4. Vilken fågel är vanligast i vårt område? 

Lövsångaren  

 

5. Om Sveriges matavfall minskar med 20 % sparar vi varje år? 

Ca10-16 miljarder kronor/år 

 

6. Vad heter träden som togs bort i våras men där också några finns kvar 

på vägen vid övre parkeringen? 

Popplar 

 

7. Vad betyder bäst före dag-märkning på livsmedel? 

      Före nämnt datum garanteras god kvalitet men kan hålla längre vid 

      riktig förvaring 

 

8. Vilket år byggdes område B, Västra Ringvägen 108-128? 

1973 (1972 byggdes A och 1974 byggdes C) 

 

9. Hur kan man beskriva det som ingår i brännbart avfall? 

           Det som är brännbart och samtidigt inte går att återvinna 

 

10. Vilken av dessa svampar är ätbar? 

Blodriska 

 

11. Vilken tumregel bör vi följa vid vår sortering? 

Frågar dig själv: är det en förpackning? 

     Om svaret är ja…  då går det sannolikt att återvinnas 

 

  12. Vad kan eller skulle du kunna göra av bär i vårt område? 

        Silviasylt (drottningsylt görs på blåbär o hallon o Silvia är drottningen) 

 
 



Fråga 13. (om man hade prickat in14 av dessa 17 så fick ni rätt svar) 

 

 

Föremål     Plastförpack          Brännbart     Till Kretsloppspark 
Plastfolie som inte är kletig        X   
Plastpåsar inte kletig        X   
Plastbestick/muggar      X  
Disk o tandborste      X  
CD-skivor      X  
Plastdunk, ursköljd        X    X om den är för stor 

 
   Kladdig plastfolie eller påsar läggs i brännbart! 

    

 
Föremål                                     Metallförpack           Brännbart              Till Kretsloppspark 

Konservburk        X   
Kaviartub        X   
Metallock/kapsyler        X   
Värmeljusbehållare      X räknas som skrot 

Kastrull/stekpanna      X 
Aluminiumfolie        X   

    

    

 
    Föremål Glasförpack      Brännbart             Till Kretsloppspark 

Dricksglas     X 
Lampor     X 
Spegelglas     X 
Keramik /Porslin     X 
Flaskor i glas       X   

 
  Endast glas-förpackningar,  flaskor och burkar sorteras I glasförpackningar  

   här på Kullen. 

 

 

 



Fråga 14. (om man hade prickat in12 av dessa 14 så fick ni rätt svar) 

 
Föremål    Pappers- 

   -förpack                           

Brännbart    Matavfall     Kretsloppspark 

Kuvert         X   

Katt/Hundbajs 

utan sand 

        X   

Topz       X   

Post-it-lappar         X   

Fimpar/snus         X   

Grillkol        X 

Mögligt bröd          X  

Kaffesump med 

filter tepåsar 

         X  

Hushållspapp          X        X  

Nagellack         X 

Elektronik         X 

Papperskasse/ 

påsar 
       X    

Kartong- 

-förpackning 
       X        X wellpapp o om 

det är för stort  

Dammsugar- 

-påsar 

         X   

 

 

15. Hur kan du bidra till att plastförpackningsinsamlingen underlättas? 

      Trycka ihop mjukplast i en plastpåse för att undvika för mycket luft 

 

 
16…..handlade om vad du/ni uppskattar med att bo i området 

 

17. Hur gör du om en förpackning består av flera materialslag som inte kan 

      separeras? 

     Sorterar efter det viktmässigt dominerande materialet 

 

18. Hur lång ungefär, är tipsrundan du nu gått? 

      ca 500 m 

 

 


