Separat matavfallsinsamling

Det ska vara lätt
att göra rätt!
Tips och r
åd
hur du ha
nterar
påsar och
kärl

Vad ska vi lägga i påsen?
I denna folder finner du svaren!

SORTERA UT
Matavfall är allt som inte kan sparas när du har lagat eller ätit mat.

Ja tack -

detta kan läggas i den bruna påsen!
• Matrester, råa och tillagade
• Fruktrester
• Grönsaksrester
• Kaffesump och teblad, även filtret/
påsen
• Ben och reser från kött, fisk och
skaldjur
• Äggskal
• Hushållspapper i små mängder



Läkemedel lämnar du ti
apoteket! ll

Nej tack -

detta kan inte läggas i den bruna
påsen!
• Tobak, fimpar, snus och tug�gummi
• Blöjor, tvättservetter och intimskydd
• Krukväxter, jord och trädgårdsavfall
• Kattsand och spillning från djur
• Stearin



SÅ HÄR ANVÄNDER DU PÅSEN
 Använd endast de papperspåsar du får från Tranemo kommun.
 Vik påsen i botten så att öppningen kommer i jämnhöjd med öppningen i
påshållaren, när påsen sedan lyfts upp åker matavfallet ner i botten och du
kan försluta den genom att vika ihop öppningen.

 Ställ alltid påsen i påshållaren så ventileras den bättre.

 Låt blöta matrester rinna av i vasken, använd med
fördel slaskskrapan.

 Är matavfallet mycket blött kan du lägga lite hushållspapper i botten.

 Avfall som luktar mycket, till exempel fisk och
skaldjur, kan du "slå in" i ett paket med hjälp av ett
par tidningssidor och sedan lägga i papperspåsen.

 Undvik att trycka ihop matavfallet.
 Byt påse ofta, gärna varannan eller var tredje dag.



STÄLL PÅSEN I DET BRUNA
KÄRLET
 Vik ihop öppningen på påsen flera varv så att den är väl försluten.
 Ställ påsen på avlastningshyllan i det bruna kärlet, gärna med vikningen
neråt. Under sommaren torkar avfallet och under vintern fryser det till,
allt för att undvika lukt och ihopfrusna påsar.

 När du kommer med nästa påse lägger du ner den
tidigare osv.

 Det bruna kärlet töms var 14:e dag.
 Bruna kärl som innehåller platspåsar töms inte och
får ett felmeddelande.

INGEN PLAST



Lägg aldrig plast i matavfallet. Inte ens
så kallade ”nedbrytbara plastpåsar”.
Packa inte matavfall i plastpåsar eftersom plast gör att det kan bli problem vid
behandlingsanläggningen och svårare att
återvinna avfallet.

NYA PAPPERSPÅSAR

Papperspåsarna är gratis och tillhandahålls på olika
sätt. De ligger i buntar om 80 st.
• Kläm fast en papperspåse i locket på ditt bruna kärl
inför tömning så lämnar chauffören en bunt med
nya påsar till dig
• På ÅVC och kommunkontoret i Tranemo kan du
hämta påsar under ordinarie öppettider
• Det pågår diskussioner om ytterligare hämtningsställen runt om i kommunen. Det kommer information i STT (Svenljunga & Tranemo Tidning) när det
är klart.

TACK FÖR MATEN!
I 77% av Sveriges kommuner tar man tillvara på matavfallet separat
(2017) och nya tillkommer löpande.
Tranemo kommun jobbar för att uppfylla de nationella mål som
finns. Matavfall ska samlas in och behandlas biologiskt, detta är ett
krav som alla kommuner ska tillhandahålla senast 2021.
Matavfallsinsamlingen beräknas vara genomförd i hela kommunen
under 2019.
Genom att samla in matavfallet och behandla det biologiskt och
utvinna både energi och näring bidrar vi till en bättre miljö. Biogasen
ersätter fossila bränslen och används som drivmedel till sopbilar,
bussar och andra fordon. Biogödslet kan användas som naturligt
gödningsmedel på våra åkrar.
Det bästa är naturligtvis om vi minskar matsvinnet men när vi får
matavfall som faktiskt ska slängas tar vi bäst tillvara på det genom
att utvinna biogas och biogödsel så att våra kretslopp sluts!

Alla som hjälper oss med det är värda ett stort tack VI BLIR ALLA SMÅ MILJÖHJÄLTAR!

En biogasdriven bil
kan köra 75 km på
1 000 bananskal.

En biogasdriven
bil kan köra
nästan 2 km på
1 kg matavfall.

Uppskattningsvis
hamnar en av fem
matkassar i soporna
Källa: Avfall Sverige, Släng inte maten, 2014

