
Läs om hur du minskar 
ditt avfall på orebro.se

Hälsningar från din secondhand-handel
 i samarbete med

 Hej!
Du ska handla tryggt hos oss. 
Därför sorterar vi bort kläder 
och varor med plast som kan  
innehålla skadliga ftalater, t.ex.:

• kläder med plastiga tryck  
(särskilt barnkläder)  

• galonkläder av PVC (vinyl)  
• gamla plastsandaler för barn  
• sportartiklar av plast 

– som luktar 
– som klibbar  
– som känns feta.

Materialet är framtaget av Miljöförvaltningen 
i Stockholms stad 2022 



 Hej!
Du ska handla tryggt hos oss. 
Därför sorterar vi bort husgeråd  
som kan innehålla skadliga 
ämnen, t.ex.:

•• svarta köksredskap av plast 
 som stekspadar och slevar  
•• stekpannor och annat med 

nonstick beläggning, om de  
är repiga, brända eller skadade  

•• tillbringare, muggar och  
annat av polykarbonatplast  
en hård, genomskinlig plast 

 som ibland är märkt PC 
•• äldre husgeråd av plast  

som är repiga, feta eller  
klibbiga, exempelvis bunkar 

 och skärbrädor.

Hälsningar från din secondhand-handel
 i samarbete med

Materialet är framtaget av Miljöförvaltningen 
i Stockholms stad 2022 
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 Hej!
Du ska handla tryggt hos oss. 
Därför sorterar vi bort leksaker  
som kan innehålla skadliga  
ämnen, t.ex.:  
 
mjuka och böjliga plastleksaker 
•  som verkar vara tillverkade 

före 2013 
•  som luktar, klibbar eller 
 känns feta 

elektriska leksaker 
• som verkar vara tillverkade 

före 2006
•  som är trasiga  

mjukdjur 
•  stoppade med skumgummi
•  märkta som flamskyddade

äldre träleksaker 
•  med flagnande färg.
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Materialet är framtaget av Miljöförvaltningen 
i Stockholms stad 2022 
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 Hej!
Du ska handla tryggt hos oss. 
Därför sorterar vi bort 
acces soarer ämnade för barn, 
som kan innehålla hälsofarliga  
metaller och plast med  
skadliga ftalater, t.ex.:

•  tunga, oäkta smycken och 
andra accessoarer av  
metall. 

•  äldre väskor, skärp och 
andra varor av plast och 
konstläder.
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Materialet är framtaget av Miljöförvaltningen i 
Stockholms stad 2022 

Läs om hur du minskar 
ditt avfall på orebro.se



 Hej!
Du ska handla tryggt hos oss.  
Därför sorterar vi bort möbler 
och inredning som kan innehålla 
skadliga ämnen som vissa ftalater 
och flamskyddsmedel, t.ex.:

•  möbler och textilier märkta som 
flamskyddade

•  äldre möbler med galonklädsel

•  äldre filtar av ull, särskilt de som 
är märkta som malsäkra.
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Materialet är framtaget av Miljöförvaltningen i 
Stockholms stad 2022 
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