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Ordning på matresterna
– tips på hur du sorterar matavfall
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Tack! Du bidrar till en bättre miljö
Matavfall kan rötas till energirik biogas och användas som miljövänligt
fordonsbränsle. Även näringsämnena i matavfallet tas till vara och används
för att gödsla åkermark. När du sorterar ut matavfall bidrar du därför till
en bättre miljö.

Lätt att göra rätt
Möjligheten att göra biogas av matavfallet är beroende av hur du sorterar
hemma i ditt kök. Det är viktigt att bara matavfall hamnar i den bruna
påsen – inga glasspinnar, fimpar eller tuggummi. Lämna inte kvar någon
plast runt grönsaksresterna.
Sätt gärna upp påshållaren på insidan av skåpsdörren. När påsen förvaras i
påshållaren står den så luftigt som möjligt. På så sätt undviker du dålig lukt
och genomfuktning. Lägg aldrig påsen i en plastpåse när du lägger den i det
bruna kärlet, det förstör möjligheten att göra biogas av avfallet.

Nya påsar
Påsar levereras hem till dig en gång om året. Tar dessa slut kan du hämta
påsar på Bråta eller Råssa återvinningscentral, Ica Kvantum i Landvetter,
Coop, Hemköp, Ica Djupedalsäng och Ica Lövskogsvägen i Mölnlycke, Ica
Nära i Hindås samt på Tempo i Rävlanda. Du kan också ringa kontaktcenter, se telefonnummer på baksidan. Leverans inom en månad. Du som bor i
hyreshus eller bostadsrättsförening får påsar av din hyresvärd eller förening.
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Gör så här –
1
Platta ut
Vik ut påsen. Platta till den i botten och
vik ner en kant upptill.

2
Avvattna
Låt blöta matrester och skal rinna av
i vasken. Lägg gärna lite hushålls- eller
tidningspapper i botten på påsen.

3
Fyll påsen
Fyll påsen max upp till den streckade
linjen på insidan.
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6 enkla steg
4
Stäng påsen
Stäng påsen genom att rulla ihop överdelen ordentligt.

5
Släng
Lägg papperspåsen med matavfall
i det bruna kärlet.

6
Byt ofta
Byt påse minst var tredje dag – även
om den inte är full.
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Några tips
• Låt blött matavfall rinna av i vasken.
• Använd påshållaren, inte en tät plasthink.
• Lägg lite hushållspapper i botten av påsen
för att suga upp fukt.
• Gör rent påshållare och sopkärl då och då.
Använd gärna lite ättika när du sköljer ur
sopkärlet. Påshållaren kan diskas i maskin.

Sommartips
• Stäng papperspåsen ordentligt.
• Ställ kärlet på en skuggig plats.
• Skölj räkskal och fiskrens, låt rinna av och
slå in i lite papper.

Vintertips
• Ställ påsen utomhus en stund så att den
fryser till. Då minskar risken att den fryser
fast i kärlet. Lägg en hink över om det finns
risk att fåglar river sönder påsen.
• Skotta bort snö kring och fram till kärlet så
att det går lätt att tömma det.
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GASA

S TO P PA

Det här gör vi biogas av:
• Matrester (tillagade eller råa)
• Bröd och kakor
• Popcorn, godis och choklad
• Frukt och grönt
• Kött- och fiskben
• Fiskrens, räk- och kräftskal
• Frukt-, ägg- och grönsaksskal
• Kaffe och te, filter och sump
• Snittblommor
• Hushållspapper
• Pappersservetter färgade och
ofärgade
• Pappersnäsdukar

Det här kan inte bli biogas:
• Tobak, fimpar, snus
• Blöjor, bindor och tamponger
• Kattsand, kutterspån
• Kork och läder
• Textilier, skor, disktrasor
• Dammsugarpåsar med innehåll
• Tuggummi
• Grillkol, vedaska
• Glas-, trä- och metallföremål
• Kemikalier
• Mjuk och hård plast
• Blomjord, trädgårdsavfall
• Sand, lera och grus
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Tack för ditt bidrag
till kretsloppet!

Biogas består mest av kolvätet metan och koldioxid. Biogas bildas av biologiskt
nedbrytbart material som matavfall och gödsel, när det bryts ner utan syre, så kallad
anaerob nedbrytning eller rötning. Processen sker naturligt till exempel i magen hos
kor, i sumpmarker och på risfält.

Kontaktcenter • 031-724 62 00
kontaktcenter@harryda.se • harryda.se/matavfall
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Vad är biogas?

