INFORMATION OM ABONNEMANG
MATAVFALLSINSAMLING
MATAVFALL, RENS & SKAL ÄR INTE VÄRDELÖST SKRÄP!
Matavfall är en resurs som vi ska ta tillvara. Genom att sortera ut matavfallet gör vi
en insats för miljön. Av matresterna framställs biogas som används till fordonsbränsle.
12 påsar matavfall kan driva en bil ca 50 km.

VAD ÄR MATAVFALL?
Matavfall är allt avfall som kommer från djur- eller växtriket. Det är viktigt att det
endast läggs matavfall i de bruna kärlen för att behandlingen ska fungera.
DET HÄR ÄR EXEMPEL PÅ AVFALL SOM ÄR BIOLOGISKT BEHANDLINGSBART OCH
SOM SKA LÄGGAS I MATAVFALLSPÅSEN:
o
o
o
o
o
o
o
o

Alla slags matrester, både råa och tillagade
Kött, korv, fisk, fläsk, kyckling och skaldjur inkl ben
Frukt- och grönsaksrester, skal
Bröd, hårt, mjukt och kaffebröd
Äggskal
Kaffesump, kaffefilter, tepåse
Hushållspapper, servetter
Blommor

DET HÄR ÄR EXEMPEL PÅ AVFALL SOM INTE SKA LÄGGAS I MATAVFALLSPÅSEN
UTAN SKA LÄGGAS I DET GRÖNA KÄRLET (BRÄNNBART):
o Tobak
o Tuggummi
o Kattsand
o Hygienartiklar (ex blöjor, bindor, tamponger, tops, engångsrakhyvlar, tandborstar)
o Dammsugarpåsar
o Bakplåtspapper
o Hår
o Diskborstar
o Rengöringstrasor
o Kuvert
o Hundbajspåsar

GÖR SÅ HÄR OM DU VÄLJER ABONNEMANG
MATAVFALLSINSAMLING!

Ställ/sätt upp påshållare i skåp under diskbänk.
Sätt i papperspåsen. Det är viktigt att medföljande påsar används!

Låt matavfallet rinna av i slasken om det är blött innan du lägger det i påsen
avsedd för matavfall. Om påsen ändå blir blöt kan man lägga i bitar av
äggkartong/tidningspapper.
Fler påsar finns att hämta på följande platser:
Emmaboda Energis kontor ( i och utanför entrén)
Möjligheternas Hus (i Second hand och på återvinningscentralen)
Affären i Vissefjärda och vid återvinningsstationen
Affären i Lindås
Affären i Långasjö
Macken i Eriksmåla och vid återvinningsstationen
Vid återvinningsstationen i Broakulla
Vid återvinningsstationen i Algutsboda
Vid återvinningsstationen i Boda

Fyll papperspåsen upp till strecket på påsen, så att du kan rulla ihop den
ordentligt. Det är bra att byta påsen minst var tredje/fjärde dag för att undvika att
påsen går sönder. Lägg papperspåsen i det bruna kärlet. Ställ ut kärlet samtidigt
som vid tömning av det gröna kärlet.

Sommartips för matavfallskärlen!
Under de varma månaderna kan det uppstå problem med
lukt och flugor i kärlet. För att minska detta kan ni:
•

Låta kärlet stå i skuggan om det är möjligt. Glöm inte att ställa fram det vid
hämtning – även om det ligger lite matavfall i kärlet.

•

Tvätta kärlen vid behov.

•

Dutta lite ättika på kärlets kant och botten. Detta motverkar flugor.

•

Håll avfallet så torrt som möjligt för att undvika att påsen går sönder.

•

Linda papper runt blött avfall

•

Skölj t ex räkskal och fiskrens i kallt vatten eller frys det för att minimera
lukt.

•

Stäng påsen ordentligt innan den slängs i kärlet

•

Diska ”påshållaren” regelbundet

•

Skulle det bli stora problem så hör av er. Det finns bl.a. insatspåsar att
hämta på Emmaboda Energi för de bruna kärlen som kan minska problemen.

Vintertips för matavfallskärlen!
Under de kalla månaderna kan det uppstå problem med
fastfrysning av påsar i kärlet. För att minska fastfrysning
kan ni:


Låta matavfallet rinna av ordentligt i slasken innan det läggs i påsen - ju
torrare avfall ju mindre fastfrysning.



Plocka upp avfallet med hushållspapper eller med en slaskskrapa. Ni kan
även lägga lite hushållspapper eller bitar av äggkartong i botten på påsen.



Tänka på att lägga ner påsen försiktigt i kärlet och att inte fylla den över
strecket på påsens insida, eftersom det då kan vara svårt att försluta påsen.



Låta påsen stå utomhus och frysa till något innan den läggs i kärlet.



Skrynkla ihop tidningspapper/äggfack och lägg i botten av kärlet



Se till att hålla kärlet rent – ett rent kärl minskar risken för fastfrysning.



Skaka lite på kärlet eller slå ett sopkvastskaft mot sidorna på kärlet innan
tömning för att få loss påsarna, det underlättar vid tömning och förhindrar
att det sitter kvar fastfrysta påsar efter tömning.

Vid fastfrysning:





Skulle det sitta kvar påsar gör detta ingenting så länge kärlet räcker till för
er. Kärlet vägs när det lyfts upp och ner, därmed betalar man endast för det
som tömts.
Vid upprepade problem med fastfrysning kan kärlet, om möjlighet finns, tas
in i ett varmare utrymme en tid innan tömning för att tina.
Skulle det bli stora problem så hör av er. Det finns bl.a. insatspåsar att
hämta eller biohylla att köpa på Emmaboda Energi för de bruna kärlen som
kan minska problemen.

