
Vad får jag lägga i 
matavfallspåsen?

 Sortera som matavfall
•   Råa eller tillagade matrester av t.ex.        
    grönsaker, frukt, fisk, fågel, kött, ägg 
    och mjöl
•   Skal från frukt, grönsaker, skaldjur
•   Bröd, kex, kakor och bullar
•   Choklad och annat godis
    (undantag tuggummi och utan papper) 
•   Såser och pulver, mjöl
•   Hushållspapper
•   Kaffesump, kaffefilter och tepåsar
•   Jäst
•   Växtdelar, t.ex. krukväxter och blommor    
    (men inte jord och växtstammar) 
•   Kärnor och nötskal, t.ex. avokado, oliver   
    och liknande
•   Papperspåsen för matavfall

 Ej matavfall
•   Kattsand
•   Matavfall med förpackningen kvar, t.ex.  
    plast runt gurka och sallad
•   Jord, lecakulor, sjösten eller liknande     
    från krukväxter eller trädgård
•   Tuggummi
•   Blöjor och bindor
•   Tepåsar av nylon
•   Hår
•   Hundbajs
•   Snus
•   Färgat papper, t.ex. servetter

Behöver du fler papperspåsar?
Villor: Om du behöver fler papperspåsar klämmer du fast en papperspåse i locket på ditt      
 kärl samma dag som det ska tömmas. Då lämnar chauffören en ny bunt med påsar på 
ditt sopkärl.

Flerbostadshus: fastighetsägaren ansvarar för att påsar finns tillgängliga.

Sorteringstips
•   Låt blött avfall rinna av i vasken innan du lägger det i papperspåsen 
•   Använd påshållaren du fått med i startpaketet eftersom den ventilerar påsen 
•   Är matavfallet mycket blött kan du lägga tidningspapper eller hushållspapper i botten på  
     påsen för att torka upp 
•   Använd dubbla papperspåsar om du har mycket blött avfall. Lägg inte papperspåsen   
    i en plastpåse. 
•   Fyll inte påsen högre upp än till den streckade linjen så blir den lättare att stänga 
•   Vik ihop påsen noga så att den inte öppnar sig i kärlet och lägg ned den försiktigt 
•   Byt påse minst var tredje dag, även om påsen inte är full 
•   Släng enbart papperspåsar i det grå kärlet 
•   Spola gärna ur ditt kärl regelbundet och spraya i lite ättika 
•   Kärlet bör stå i skugga under sommarmånaderna för att undvika lukt


