Dina matrester
- gott för miljön

Tack för att du sorterar
ut ditt matavfall!

Nu börjar vi samla in matavfall från alla boende i ditt hus. Genom att du sorterar ut ditt matavfall
gör du en stor skillnad för miljön. Då blir ditt matavfall biogas som sedan används som drivmedel
till fordon och den rest (biogödsel) som blir över i biogasprocessen används som gödningsmedel
i jordbruket.
Det ska vara lätt att sortera ut sitt matavfall. För att göra det så smidigt och enkelt som möjligt
för dig får du ett startpaket som innehåller:
•
•
•
•
•

Matavfallspåsar
Påshållare
Slaskskrapa
Sorteringsguide för matavfall
Kylskåpsmagnet

I ”Sorteringsguide för matavfall” som du får tillsammans med detta brev finns en beskrivning om
hur du använder matavfallspåsarna och hur du ska hantera ditt matavfall.

Checklista för ditt matavfall
☑ Låt blött matavfall rinna av ordentligt innan du lägger det i påsen. En
torr påse luktar mindre.
☑ Skala gärna frukt och grönt direkt i påsen så slipper du det blöta.
☑ Kaffe- och tesump och tillhörande filter lägger du i den vanliga soppåsen.
☑ Vid behov kan du lägga lite oblekt hushållspapper eller ofärgade servetter i botten av påsen.
☑ Tryck inte ihop matavfallet i påsen. Byt hellre den ofta!
☑ Förslut påsen noga genom att rulla ner kanten ordentligt. Är det mycket
blött matavfall, ta dubbla påsar.
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Källsortering av andra material
Tänk på att allt som sorteras rätt är en miljövinst i sig. Att återanvända material sparar både
energi och jordens resurser. Den källsortering som finns i soprummet är:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Matavfall
Brännbart hushållsavfall
Tidningar och kontorspapper
Wellpapp och kartonger
Plast
Metall
Glas färgat
Glas ofärgat
Batterier

Observera att det åligger dig som boende att transportera bort ditt grovavfall till en återvinningscentral.
Funderar du på hur avfallet ska sorteras? Beställ eller ladda ned vår Sorteringsguide för återvinningscentraler på www.vivab.info.

För mer information besök VIVAB:s hemsida www.vivab.info eller kontakta din hyresvärd
eller bostadsrättsförening.
Vänliga hälsningar
VIVAB

Visste du att ...

Statistik visar att det slängs cirka 72 kilo matavfall per person och år. Istället för att
matavfallet bränns upp kan det istället omvandlas till miljövänligt bränsle.

