Till dig som bor i en- och
tvåfamiljshus i Österåker

Välkommen som matsorterare
i Österåker.
En stor del av våra sopor är resurser som
kan återvinnas och med din hjälp sluter vi nu
kretsloppen än mer. Genom att du sorterar ut
ditt matavfall bidrar du med biogas och biogödsel till regionen. Biogasen ersätter bensin
och diesel och minskar på så vis växthuseffekten. Biogödsel ersätter konstgödsel och
används som växtnäring i jordbruket.

Så kommer du igång med matsorteringen
Du har fått en brun soptunna tillsammans med
papperspåsar och tillhörande påshållare i plast. Fäst
påshållaren på lämplig plats, till exempel på insidan
av skåpdörren under vasken, ställ i en papperspåse i
hållaren och sorteringen kan börja! När papperspåsen
är fylld till två tredjedelar är det dags att slänga den i
tunnan. När du behöver fler påsar finns det att hämta
kostnadsfritt på Coop Extra, utanför kassorna ICA
Kvantum, vid returstationen Willys, vid returstationen
och Hemköp Favoriten, på järnavdelningen. Du kan
även hämta påsar på Roslagsvattens reception på
Sågvägen 2, plan 3. Eller på Brännbackens
återvinningscentral.

Praktiska tips när du ska sortera matavfall
När du sorterar ut ditt matavfall är det viktigaste att
se till att det inte blir för blött. På så vis kan du
undvika de flesta problem som annars kan uppstå.
Följer du dessa tips kommer din sortering att fungera
bra.
• Använd påshållaren till matavfallspåsen den
ventilerar bort fukt. Påsen kan fyllas med matavfall
utan att gå sönder.
• Lägg eventuellt lite hushållspapper i botten av
påsen innan du börjar fylla med matavfall. Det
suger upp fukt.
• Fyll matavfallspåsen till två tredjedelar. Då blir
det lättare för dig att försluta påsen ordentligt.
• Genom att linda in rester från fisk och skaldjur i
hushållspapper innan det läggs i matavfallspåsen
kan du minska besvär med lukt.

Fritt 4,5 m ovanför

0,5 m

Tänk på att bara använda papperspåsarna från
Roslagsvatten, eftersom andra påsar kan förstöra
insamlingen.
Den bruna tunnan har samma hämtdag som den gröna.
Inför tömning placerar du tunnorna enligt skissen.
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1,5 m friyta runt tunnorna

Praktiska tips på vintern

Praktiska tips på sommaren

På vintern riskerar matavfallspåsarna att frysa fast i
kärlet om det är för fuktigt, och då töms inte kärlet
ordentligt. Här får du tips på hur det kan undvikas.

På sommaren riskerar matavfallet att orsaka lukt och
dra till sig flugor om det inte sköts ordenligt, men
det finns sätt att komma undan det.

• Låt överskottsfukt rinna av ordentligt innan matavfallet läggs i påsen.

• Byt påse ofta och se till att du stänger påsen
ordentligt innan du lägger den i tunnan.

• Stäng papperspåsen ordentligt innan den läggs i
tunnan. Matavfall som ligger löst i kärlet riskerar
att frysa fast.

• Du kan minska lukten från räkskal och fiskrens
genom att skölja det i kallt vatten och linda
runt hushållspapper innan du lägger det i
matavfallspåsen.

• Om påsarna redan har frusit fast kan du försöka få
loss dem inför tömningsdagen genom att skaka om
kärlet ordentligt.

• Låt kärlet stå så skuggigt som möjligt.
• Spraya eller stryk på lite ättika på insidan och i
botten av tunnan för att minska lukt och flugor.
• Skölj ur kärlet med vatten regelbundet.

Detta ska läggas i matavfallspåsen:

• Alla slags matrester, både råa och tillagade
av t.ex. grönsaker, frukt, fisk, kött, ägg
och mjöl
• Skal från frukt och grönsaker
• Pasta, nudlar och ris
• Bröd, kex, kakor och godis
• Äggskal

Detta ska inte läggas i
matavfallspåsen:

• Plastpåsar, plastfilm eller aluminiumfolie
• Cigarettfimpar, snus eller aska
• Blöjor, bindor eller våtservetter
• Damm, dammsugspåsar
• Vinkorkar, kapsyler och matförpackningar/omslag

• Snittblommor och mindre krukväxter
utan jord

• Glasspinnar, ätpinnar

Dessutom får det här läggas bland matavfallet: Hushållspapper, kaffefilter och teblad

• Kattsand eller spån från husdjur

• Pizzakartonger

• Stearinljus
• Textilier eller liknande material
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