Så sorterar du matavfall
1. PLATTA UT
Vik ut påsen och placera den i
påshållaren. Platta till den i
botten och vik ner en kant upptill.

2. SKRAPA NER
Lägg matavfallet i påsen. Låt
blöta matrester och skal rinna av
i vasken innan du lägger det i
påsen. Använd slaskskrapan.

Fyll påsen max upp till den
streckade linjen på insidan av
påsen.
Byt påse ofta även om den inte
är full – minst var tredje dag!
Släng påsen i kärlet om du reser
bort mer än två dagar.

RÄTT!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Matrester (tillagade eller råa)
Bröd, kex, kakor och bullar
Grönsaker, rotfrukter och frukt
Kaffesump och kaffefilter
Tesump och tepåsar
Ris, mjöl och pasta
Ägg och äggskal
Skal från skaldjur
Mindre ben från kött, fisk och fågel
Popcorn, godis och choklad
Blommor och blad (inte jord)

FEL!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tobak – fimpar och snus w Restavfall
Tuggummi w Restavfall
Mjuk plast/plastfolie w Plastförpackningar
Jord, lera, sand och grus w Restavfall/grovavfall
Kattsand w Restavfall
Blöjor w Restavfall
Bindor och tamponger w Restavfall
Textilier w Restavfall
Dammsugarpåsar w Restavfall
Grillkol och aska w Restavfall

3. VIK IHOP
Vik ihop påsen och ställ ner den
i det bruna kärlet så minskar
risken för att påsen läcker eller
går sönder.

TIPS OCH RÅD
• Använd påshållaren som du fått eller kommer
att få. Den ventilerar påsen och gör att avfallet
avfuktas.
• Använd de papperspåsar som tillhandahålls.
Matavfallet får inte läggas i en vanlig plastpåse
då det stör rötningsprocessen
i biogasanläggningen.
• Använd inte papperspåsen i
slutna behållare eller helt plant
underlag.

FRÅGOR ELLER SYNPUNKTER?
Kontakta din fastighetsskötare eller områdesvärd för
frågor eller synpunkter. Mer information om sortering av
matavfall och hushållsopor hittar du på Mivas webbplats
miva.se.

www.miva.se/matavfall

• Lägg gärna lite använt hushållspapper och vita/
oblekta servetter i papperspåsen. Det suger upp
vätska och hjälper till att hålla påsen torr.
• Är avfallet mycket blött kan du använda dubbla
papperspåsar eller lägga en tidningssida i
botten på påsen.

