
Det är enkelt!
Så här gör du när du sorterar ut matavfall



Ingen plast!
Lägg aldrig plast i matavfallet.  
Inte ens så kallade ”nedbrytbara 
plastpåsar”.

Packa inte matavfall i plastpåsar 
eftersom plast gör det svårt  
att återvinna avfallet. 

Nej tack!
Plast, kattsand, blommor, jord, 
aska, stearin, snus, cigaretter  
och tuggummi är inte matavfall.

Sortera ut 
Matavfall är allt som blir över och inte kan  sparas, 
när du lagat eller ätit mat. Rester, både  tillagade 
och råa, av: 

• Kött, ost
• Pasta, ris 
• Grönsaker
• Rotfrukter
• Frukt
• Bröd, kakor
•  Fisk och  skaldjur

• Äggskal
• Te (även påsar)
• Kaffe (även filter)
•  Lite hushållspapper 

och servetter

Lägg allt matavfall i papperspåsen 
Använd VA SYDs mat avfallspåsar och ställ  alltid 
påsen i hållaren så ventileras den bättre. Vik ner 
kanten på påsen så står den stadigare. Om påsen 
ställs i en hink  eller på golvet blir den blöt och går 
sönder. Fyll påsen till den streckade kanten, vik 
ihop  påsen och kläm till klisterremsan. Kasta 
 påsen i kärlet för matavfall.

Bor du i lägenhet får du matavfallspåsar av 
 hyresvärden eller bostadsrättsföreningen.  
Bor du i villa får du en årsförbrukning av VA SYD. 

Kasta påsen i det bruna kärlet 
Kasta matavfallspåsen i det bruna kärlet för 
 matavfall. Även om påsen inte är full är det bra 
att slänga den var tredje dag.

Kärlet för matavfall töms oftast i samband  
med restavfallet. Då använder vi tvåfacksbilar 
med skilda fack för matavfall och restavfall.  
Olika typer av avfall blandas aldrig med varandra!
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En papperspåse med matavfall 
ger energi som räcker till att 
köra 2,5 km med en biogasbil.

Så här gör du!
Mindre fukt  
och mindre lukt 
Låt blött avfall som till exempel 
potatisskal rinna av i vasken en 
stund eller skala direkt i ett durk-
slag, så rinner vattnet av under 
 tiden. Ett annat tips är att lägga 
lite hushållspapper eller tidnings-
papper i botten på påsen eller 
 använda dubbla påsar.

Gå ut med påsen på en gång om  
du slänger mat som luktar mycket, 
som till exempel fisk och räkskal. 
Eller testa att slå in det i lite 
 tidningspapper innan du lägger  
det i papperspåsen.



Kundservice 040- 635 10 00 
kund@vasyd.se 
www.vasyd.se

 Tack för maten!
I över hälften av Sveriges kommuner tar man vara på matavfallet. 
Målet är att 40 procent av matavfallet i Burlöv och Malmö ska tas 
om hand innan 2015.

Det slängs över 33 000 ton matavfall i Burlöv och Malmö varje år.
Det bästa är förstås att äta upp maten så att det inte blir så mycket 
matavfall — eller spara det som blir över och äta det senare.  
Men varje vecka slänger ett medelhushåll i Sverige 5,6 kg matavfall.

Och det som faktiskt slängs tycker vi att man ska ta vara på och 
göra biogas och biogödsel av så att kretsloppet sluts. Alla som 
hjälper oss med det är värda ett stort tack. 

www.vasyd.se/matavfall
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