Nej tack!

3M
 atrester (tillagade och råa)
3 S kal från frukt, grönsaker,

7 Tuggummi
7 Aska och grillkol
7 Tobak, fimpar och snus
7 Jord, lera och sand
7 Krukväxter och trädgårdsavfall
7 Hundbajs, kattsand och kutterspån
7 Dammsugspåsar
7 Blöjor, tvättservetter och intimskydd
7 Mediciner och kemikalier
7 Glas- och metallföremål
7 Hårda och mjuka plastförpackningar
7 Pappersförpackningar

ägg och skaldjur

3M
 indre ben och rester från kött,
fågel och fisk

3 P asta ris och potatis
3O
 st och pålägg
3 B röd, kex, kakor och godis
3 K affesump och kaffefilter,
teblad och tepåsar

3H
 ushållspapper med matrester

Förpackningar av papper, plast, glas och metall lämnas
på kretslopporna eller annat utrymme på till exempel
fastigheten som är avsett för detta. Grovavfall, farligt
avfall och elektronik lämnas på återvinningscentral.
Gamla mediciner lämnas till apotek.

Klipp av och sätt på kylskåpet

!

Låt blöta matrester rinna av innan de slängs.
Använd påshållaren. Fyll inte påsen över den streckade
linjen. Byt påsen efter två till tre dagar, även om den
inte full och rulla ihop den ordentligt.
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Ja tack!

Vill du veta mer?
Gå in på www.kungalv.se/avfall eller
ring Kungälvs kommuns kundservice 0303 – 23 97 83

Sorteringsguide
för matavfall

Lämna inget åt slumpen, vi gör biogas av sumpen!
Tack, för att du valt att sortera ut ”Matavfall till biogas
och biogödsel” du bidrar till en bättre miljö! Ditt matavfall kommer nu rötas till biogas och biogödsel för
att användas som miljöanpassat fordonsbränsle och
med biogödseln återförs näringsämnen till jordbruket
och sluter kretsloppet.

Så använder du påsen

•	Vik ut den bruna papperspåsen och platta till botten.
Sätt påsen i påshållaren. Det är viktigt att använda påshållaren eftersom
luften lättare cirkulerar runt påsen så att den håller sig torrare.

Lätt att göra rätt
Möjligheten att göra biogas och biogödsel av ditt
matavfall är beroende av hur du sorterar hemma
i ditt kök. Det är viktigt att bara matavfall hamnar
i papperspåsen. Inga glasspinnar, tuggummi, snus eller
fimpar är tillåtna. Ta bort eventuell plast från grönsaksresterna.
Påshållaren är viktig
När påsen förvaras i påshållaren står den så luftigt
som möjligt. På så sätt undviker du dålig lukt och
genomfuktning. Lägg aldrig papperspåsen i en
plastpåse när du lägger den i det bruna kärlet, det
förstör möjligheten att göra biogas och biogödsel av
matavfallet.

•	Låt blött matavfall rinna av i vasken innan du lägger det i papperspåsen.
Använd gärna den medföljande slaskskrapan!
•	Lägg lite hushållspapper eller äggkartong i botten av påsen för att suga
upp överflödig vätska om matavfallet är mycket blött.

•	Fyll inte längre upp än till den streckade linjen på insidan av påsen eller
byt ut påsen efter två till tre dagar, även om den inte är full.

Nya papperspåsar
Kläm fast en påse i locket på ditt kärl innan hämtning
och du får en ny bunt av chauffören vid nästa tillfälle!
Du kan också ringa kundservice och beställa eller hämta
på någon av kommunens fem återvinningscentraler.
Du som bor i hyreshus eller bostadsrättsförening
hämtar påsar i soprum eller vid matavfallsbehållaren.

•	Återförslut påsen ordentligt genom att rulla ihop kanterna.
•	Lägg sedan påsen i behållaren för matavfall.

