Hur går det till?

- sorteringsguide för matavfall
Vad är matavfall?
Med matavfall menas matrester,
tillagade eller råa.
Det kan t.ex. vara;
grönsaker, skal, frukt, kött, fisk, ägg,
bröd, pasta, mjöl, gryn, mejeriprodukter,
godis, matfett, tepåsar m.m. Det går bra
att blanda matavfallet med servetter
eller torkpapper

Inget annat än matavfall!

Det är viktigt för behandlingen av matavfallet att
det är rent från annat material. Likaså måste slutprodukten - biogödsel - vara ren annars går det ej
att använda på åkermark. Det är ju där en biologisk
gödsling ska sluta kretsloppet! Och det fungerar inte
om det t.ex. finns kapsyler, plastbitar eller ciggarettfimpar i.

Så här gör du
Lägg matresterna i de särskilda papperspåsarna
avsedda för detta. Påsarna erhålls från Lunds Renhållningsverk. Dessa påsar är avsedda för mat-avfall
och tål fukt bättre. Påsarna gör också att behandlingmetoden fungerar vidare i ledet. Därför är det
viktigt att inga andra påsar används!
Påsen bör placeras i den hållare som medföljer.
Denna hållare kan ställas på diskbänken eller hängas
upp i skåpet under diskbänken.

Luftcirkulation viktigt

Insamlingsmetoden bygger på att det tillkommer
luft. Därför är det viktigt att påse och hållare står
luftigt och ej ställs i andra behållare. Med luft torkar
avfallet snabbare och risken för lukt blir mindre.
Påsen blir heller inte för blöt och håller bättre.

Därför ska olika sorters förpackningmaterial självklart inte läggas i, men annat som ej ska med är
t.ex. aska, tuggummi, cigarettfimpar, snus, tobak,
kattsand och hundbajs, trädgårdsavfall, snittblommor samt ej heller jord, grus eller sand.

I påsen ska bara matavfall läggas!

Tänk på!
- Låt det blöta rinna av i vasken före det läggs
i påsen.
- Fyll inte påsen mer än till strecket. Där viker
du ihop påsen och byter till ny.

Kärlet
Tömning av kärlet med matavfall kommer att ske
var 14:e dag. Ställ kärlet så att det ej blir utsatt för
direkt solljus.
Tvätta kärlet med jämna mellanrum så minskar risken för lukt samt flugor och larver.

När nya påsar behövs...
Lunds Renhållninsgverk lämnar påsar till er en gång
per år. Mängden påsar är en uppskattad årsförbrukning. Om påsarna börjar ta slut där emellan kan de
beställas per telefon eller via ”flaggning” genom att
klämma fast en påse i kärlet.
Tänk på att beställa i tid så att påsarna inte tar slut
helt!

Frågor?
Ring eller skriv till oss!
Lunds Renhållningsverk
Traktorvägen 16, 226 60 Lund
tel: 046 - 359 50 00 vx
e-post: renhallningsverket@lund.se
www.lundsrenhallningsverk.se

Matavfall - en resurs för miljön!

När matavfallet sorteras och behandlas kan vi få både biogas
och biogödsel. Ett naturligt sätt att tänka på
miljön och spara resurser!

