•frukt, grönsaksrester •mjöl, ris, pasta
•mindre ben från kött, fisk, fågel •fiskrens, räkskal
kräftskal •bröd, kakor, chips, godis •ägg, äggskal
•kaffe, te, filter, sump.

Tips för din matavfallspåse




Låt blött avfall rinna av innan det läggs i påsen.
Byt påse ungefär var tredje dag.
Rens från skaldjur kan sköljas med kallt vatten
för att minska lukt.

Telefon: 0171-525 00
E-post: kontaktcenter@habo.se
Webb: www.habo.se

Klicka och skriv Diarienummer, år och månad.

Alla råa och tillagade matrester
slängs i påsen för matavfall:

ÅTERVINST AV MATRESTERNA

Sorteringsguide för
matavfall

Nu samlar vi in ditt matavfall
Ungefär 47 procent av dina sopor är matavfall. När du börjar sortera
matavfallet kan bananskalen, fiskrenset, köttbitarna och andra
matrester återvinnas till biogas och biomull. På så sätt blir matresterna
en del av ett naturligt kretslopp. Sortering av matavfall är ett sätt för
oss som kommun och dig som invånare att nå våra nationella miljömål:
att hantera avfall miljövänligare och återvinna mer.

Sopbilen har två fack. Ett för soppåsen med restavfall och ett annat för matavfallspåsarna.

Vad händer med matavfallet?

Sopkärlet för matavfall töms samtidigt som ditt vanliga sopkärl. Det
sorterade matavfallet hamnar i ett eget fack i sopbilen. Soporna körs
sedan till en första behandling där matavfallet mals ner till en form av
massa. Massan går vidare till behandling och rötning i en
biogasanläggning. Metangasen som avfallet utsöndrar när det rötas
samlas upp och används till produktion av fordonsgas, det vill säga
drivmedel för bussar och bilar. De överblivna resterna från
rötningsprocessen blir biomull som kan användas till näring i jordbruk.

Så här börjar du sortera


Ställ en matavfallspåse i påshållaren. Då
luftas påsen så att den inte blir blöt och
går sönder. Använd bara
matavfallspåsarna du fått. Materialet är
gjort så att det bryts ner ordentligt när
matavfallet ska rötas.



Använd gärna slaskskrapan när du tar
upp matrester från vasken. Då rinner
vatten av och påsen blir mindre blöt.



Fyll matavfallspåsen till två
tredjedelar (påsen har en markering
för hur mycket). Genom att inte fylla
den helt kan den vikas och förslutas.



Släng bara matavfallspåsar i
sopkärlet för matavfall. Om du bor i
lägenhet ordnar din fastighetsägare
så att det finns sopkärl där du bara
kastar matavfallspåsar.

Var finns fler påsar?

Bor du i lägenhet? Din fastighetsägare anvisar och
ordnar så att det finns påsar i anslutning till ditt hus.
Bor du i eget hus?
Påsar finns också att hämta i kommunhuset, Hemköp,
återvinningscentralen, Smultronstället, macken och lanthandeln i
Skokloster och Håbo bibliotek.

