TA HAND OM DITT

MATAVFALL

SORTERINGSGUIDE

Så sorterar du ditt matavfall
Använd påshållaren

Lämna torrt matavfall

Matavfallspåsen och påshållaren ska
alltid användas tillsammans. Placera
inte påsen direkt på plant underlag
eller i en tät behållare.
Fyll påsen som mest upp till den
streckade linjen och förslut den genom
att rulla ihop den.

Låt matavfallet rinna av innan du
lägger det i matavfallspåsen. Torrt
matavfall minskar risken för lukt och
att påsen går sönder.
Om avfallet är blött går det bra att
lägga lite hushållspapper eller tidningspapper i botten av påsen.

Byt påse minst var tredje dag
Lägg försiktigt ned påsen i kärlet.
Tänk på att byta påse minst var tredje
dag, även om den inte är full.
För att kunna producera biogas
och biogödsel är det viktigt att du
endast lämnar matavfallspåsen i det
bruna kärlet. Sätt aldrig en plastpåse
runt matavfallspåsen.
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Får slängas i matavfallspåsen:

Får inte slängas i matavfallspåsen:

● Alla slags matrester, både
råa och tillagade

● Tuggummi

● Äggskal
● Fiskben och fiskrens
● Benrester
● Teblad, tepåsar,
kaffesump och filter
● Popcorn, godis och choklad
● Hushållspapper
● Skal och rester från frukt
och grönsaker
● Snittblommor

● Tobak, fimpar och snus
● Glasspinnar och ätpinnar
● Krukväxter med jord
● Dammsugarpåsar
● Blöjor, bindor och tamponger
● Kattsand, hundbajs eller
strö från djurbur
● Textil, plast, metall eller glas
● Färgade servetter
● Trädgårdsavfall eller grillkol

Fler papperspåsar?
Bor du i flerfamiljshus får du mat
avfallspåsar av din hyresvärd eller
bostadsrättsförening. Bor du i
enfamiljshus levererar kommunen
en årsförbrukning matavfallspåsar
hem till dig en gång om året.

restavfall
plastpåse

matavfall
papperspåse
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Vad händer med matavfallet?

Matavfallet du lämnar i
matavfallskärlet …

● Läs mer om sortering av
matavfall till biogas på
www.danderyd.se/matavfall

Tekniska kontoret · Box 74 · 182 11 Danderyd
www.danderyd.se/matavfall

● Eller ta kontakt med kommunens
kundtjänst för avfall hos Sita via
e-post: danderyd@sita.se eller på
telefon: 08-519 333 00.
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Vill du veta mer om sortering?
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... blir till biogas för fordon
och biogödsel på åkermark.

