TACK
FÖR
MATEN!

SORTERA MERA!

HUR GÅR DET TILL?

Har du tänkt på hur mycket matrester, skal och annat matavfall du
slänger? Genom att planera och spara överbliven mat kan svinnet
minska! Det matavfall som ändå uppkommer behöver tas om hand.
Om vi samlar in matrester, skal och kaffesump kan det faktiskt
komma till nytta. Du som bor i Värmdö kommun kan hjälpa miljön
på traven genom att sortera ut ditt matavfall från resten av soporna.

Du får allt material du behöver för att sortera ditt matavfall.
I startpaketet till varje hushåll ingår påsar och påshållare.

VARFÖR SAMLA IN MATAVFALL?

VAD ÄR MATAVFALL?

Att sortera ut matavfall är enklare än många tror och det är bra
för miljön. Det insamlade matavfallet behandlas genom rötning och
omvandlas sedan till biogas och biogödsel. På så sätt kan vi ta tillvara
den energi och de näringsämnen som matavfallet innehåller och sluta
det naturliga kretsloppet.

Matrester, frukt och grönsaksrester, kaffe och te, filter och sump,
mindre ben från kött, fisk och fågel, rester av bröd och äggskal och
ofärgat hushållspapper är exempel på vad som får slängas i påsen.
Det är viktigt att bara matavfall hamnar i den bruna påsen.
Sorteringsanvisning hittar du även på påsen.

Så här går det till:

• Placera påsen i påshållaren
• Släng ditt matavfall i den bruna påsen
• Påsen slänger du sedan i matavfallskärlet

FÖR MER INFORMATION
... om var du hämtar fler matavfallspåsar, hämtdagar
och anmälan, se kommunens hemsida varmdo.se/matavfall
eller kontakta kundservice på telefon 08-570 474 00.
TIPS!
• Lägg gärna hushållspapper i botten
på påsen så håller den bättre.
• Byt påse ofta, även om den inte är full.
• Undvik att slänga matavfall som är mycket blött.
Det är bäst att låta det rinna av innan det läggs
i papperspåsen.
• Använd påshållaren.

