Så gör du för att

SORTERA DITT MATAVFALL

Nu har du också möjlighet att

BLI EN MILJÖHJÄLTE!
Sundbybergs stad har beslutat att alla i kommunen ska sortera sitt
matavfall – det tycker vi är ett jättebra beslut för ett hållbart samhälle.
VARFÖR SKA JAG SORTERA?
Ju bättre du sorterar dina sopor desto bättre för miljön – och allra bäst är att
slänga så lite som möjligt. För att det matavfall som ändå uppkommer ska kunna
göra nytta så måste det sorteras ut. Då kan det istället bli biogas till fordon och
gödsel för att odla ny mat.
Det är här du kan göra skillnad – din insats är väldigt viktig!

HUR GÅR DET TILL?
För att komma igång med din sortering behöver du papperspåsar och en särskild
plasthållare att sätta påsen i. Papperspåsarna hittar du bland annat på kommunens
bibliotek, Träffpunkten Allén och Stadshuset. Har du ingen plasthållare? Hör av
dig till kundtjänst eller ditt bovärdsteam på 08-706 90 00 så fixar vi det.
Sedan är det bara att börja sortera!

VAR SLÄNGER JAG MATAVFALLET?
Det finns olika sätt att samla in matavfall, till exempel i underjordsbehållare eller
i bruna sopkärl. Håll bara utkik efter dekalen ”Matavfall” där du slänger dina
sopor. Hittar du inte? Kontakta ditt bovärdsteam så hjälper de dig.
Det är viktigt att inget annat än matavfall slängs i behållarna. Det räcker med att
en person slänger fel så måste allt i behållaren tas om hand som ”vanliga sopor”
och nyttan försvinner.

TIPS – ATT TÄNKA PÅ
1. Låt matavfallet rinna av ordentligt innan det läggs i påsen.
2. Använd påshållaren, den gör så att luft kommer åt påsen, så att den inte blir
blöt och går sönder.
3. Fyll inte påsen mer än att den går att rulla ihop ordentligt upptill när den ska
slängas.
4. Dra ingen platspåse runt papperspåsen.

VAD ÄR MATAFALL?
•

•
•
•
•

Matrester som grönsaker,
frukt, fisk, fågel, kött, ägg
och mjöl
Fisk- och fågelben (men
inte stora köttben)
Skal från frukt och
grönsaker
Hushållspapper (det suger
dessutom upp fukt i påsen)
Kaffesump, kaffefilter och
tepåsar

•
•
•
•
•

Stora köttben (fisk- och
fågelben är matavfall)
Kuvert och post-its
Hygienartiklar som
dambindor, blöjor och tops
Damm från sopning och
dammsugarpåsar
Aska, cigarettfimpar och
snus
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VAD ÄR RESTAVFALL?

