Matavfallsinsamling

Tack för att du har valt att göra en insats för miljön. Att sortera ut sitt matavfall till biogas och
biogödsel är enkelt och bidrar till ett mer hållbart samhälle.

Lätt att göra rätt

Du får ett startpaket för att på lättaste sätt sortera ut ditt matavfall. Det består av en bunt påsar, en slaskskrapa,
en påshållare och det här informationsbladet. På baksidan av bladet hittar du sorteringsanvisningar som
hjälper dig att sortera rätt. Tänk på att ingen plast får hamna i den bruna påsen, möjligheten att göra biogas
och biogödsel är beroende av hur bra du sorterar hemma.

Så här använder du påsen
Vik ut den bruna papperspåsen och platta till den i botten. Sätt den i
hållaren. Påshållaren är speciellt designad för att lufta påsen så att den
håller sig torr och fräsch.

Lägg ditt matavfall i påsen. Du kan vika ner kanterna för att lättare hålla
påsen öppen. Låt blött matavfall rinna av innan du lägger det i påsen,
använd gärna slaskskrapan du fått för att bli av med överflödig vätska.
Fyll inte påsen mer än till den streckade linjen inuti. Allt matavfall ska
läggas i de bruna papperspåsarna, inget får slängas löst i kärlet.

Stäng påsen ordentligt genom att rulla ihop kanterna. Lägg sedan påsen
i ditt bruna matavfallskärl. Det är viktigt att påsen är ordentligt stängd för
att hålla det bruna kärlet rent.

Påshållaren är viktig

Den bruna papperspåsen är gjord av våtstarkt papper som tål fukt så länge den ventileras. Det är
därför viktigt att påsen står i påshållaren så att alla sidor av påsen luftas och kan släppa ut fukt som
avdunstar. Påshållaren går bra att diska i diskmaskin.

Lätt att sortera rätt
Ja tack!

Nej tack!

Släng det här i den bruna påsen för

Släng inte det här i den bruna påsen för

matavfall

matavfall

•

Matrester, råa och tillagade t.ex. kött,

•

Tobak, fimpar och snus

fisk, frukt, grönsaker, pasta och ris

•

Blöjor, bindor och tamponger

Skal och skruttar från frukt, grönsaker

•

Tyg

och ägg

•

Krukväxter

•

Kött- och fiskben

•

Jord och sand

•

Bröd

•

Kattsand och spillning från husdjur

•

Gryn och mjöl

•

Grillkol och aska

•

Kaffesump och kaffefilter

•

Plast, metall och glas

•

Te och tepåsar

•

Godis och snacks

•

Hushållspapper

•

Snittblommor

•

Håll påsen fräsch
Låt blöta matrester rinna av innan de slängs
Lägg lite hushållspapper i botten av påsen
Använd alltid påshållaren

Använd slaskskrapan
till blött matavfall

Fyll inte påsen mer än till strecket inuti
Byt påse varannan eller var tredje dag även om den inte är full

Behöver du fler påsar?

Till dig som bor i villa levereras en bunt med 80 st påsar automatiskt hem
till dig två gånger per år. Behöver du fler kan du ringa Ragn-Sells kundtjänst
eller klämma fast en påse i locket på ditt kärl innan tömning så får du nya
påsar vid nästa tillfälle! Bor du i lägenhet kontaktar du din hyresvärd eller
bostadsrättsförening.

Kontakt

Har du frågor om sophämtning eller material kontakta Ragn-Sells kundtjänst på
telefonummer 0512 - 79 77 40 eller via mejl kundcenter.vara@ragnsells.se
Kontakta kommunens Renhållningsavdelning vid övriga frågor om avfall
Herrljunga 0513 - 170 00 ● Vårgårda 0322- 60 06 00

