
Vi sorterar MATAVFALL!!
!!

Vad är matavfall? 
Matavfall är allt som blir över när du 
har lagat och ätit mat och som inte 
kan sparas. Äppelskruttar, 
brödkanter, äggskal, frukt- och 
grönsaksrester, samt fiskrens och 
köttben sorteras som matavfall. 
Tepåsar, kaffesump och lite 
hushållspapper går också bra. 

Plast, snus, cigaretter, blommor och 
stearin är inte matavfall.                      

!
     

Det bruna kärlet 
Det bruna kärlet är endast till för matavfall och endast för de bruna papperspåsarna, och 
inget annat. Man måste också se till så att papperspåsen är ordentligt tillsluten. Om vi 
slänger annat än matavfall i detta kärl, eller om vi inte tillsluter påsarna ordenligt så 
kommer det en bötesavgift på posten - och detta måste undvikas. 

Papperspåsen 
Papperspåsen ska stå i den bruna hållaren som är utformad så att det kommer in luft till 
påsen. Det gör att fukten från matavfallet avdunstar. Om påsen ställs i en vanlig hink eller 
direkt på golvet förstörs cirkulationen och då blir påsen blöt och går sönder. Matavfallet 
läggs i papperspåsen. När den är fylld till den streckade kanten, viks kanten på påsen ner 
och kläms till med klisterremsan. Sedan är det bara att kasta den i kärlet för matavfall. 
Även om påsen inte är full är det bra att slänga den var tredje dag.  Matavfallet ska inte 
packas i plastpåsar eftersom plast gör det svårt att återvinna avfallet. Man ska inte heller 
sätta papperspåsen i en plastpåse, det förstör ventilationen och papperspåsen går sönder. 

När dina papperspåsar är slut så kan du hämta nya i C-källaren (jämte brandsläckaren).  

Mindre fukt  
Om man låter blött avfall som potatisskal rinna av i vasken en stund eller skalar direkt i 
ett durkslag, rinner vattnet av under tiden. Man kan också lägga lite hushållspapper 
eller tidningspapper i botten på påsen.  

Mindre lukt  
Mat som luktar mycket, som till exempel fisk och räkskal, kan man slå in i lite 
tidningspapper innan man lägger det i papperspåsen. 

 !



!
Ingen plast!	


!  

Matavfallet ska inte packas i plastpåsar eftersom plast gör det svårt att återvinna 
avfallet. Man ska inte heller sätta papperspåsen i en plastpåse, det förstör 
ventilationen och papperspåsen går sönder. 

Matavfallspåsarna finns i källaren trappa C!
!

!  

Du kan montera matavfallshållaren på insidan av dörren under diskbänken. !


