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Envac Scandinavia och
Stockholm Vatten och Avfall

Sortera matavfall
Du är en av de som kan samla in matrester så att de får jobba för ett mer hållbart Stockholm. Just här i Hammarby sjöstad har vi en
sopsugslösning som bidrar till att varje skal, blast och rest kan samlas in och omvandlas till en stor resurs. Egentligen kan hela
40% av det som idag hamnar i din soppåse användas till vettigare saker.
KOM IGÅNG DU OCKSÅ

1. Har du startpaketet (Påshållare & skruv) ? Om inte,
hämta här:
Ett antal startpaket finns just nu (maj 2019) i
Källsorteringsrummet Redargatan 9.

GlashusEtt på Lugnets Allé 39. Deras öppettider
på http://www.stockholmvatten.se/glashusett

2. Har du bruna påsar? Nya påsar kan du hämta här:
Du kan även hämta påsar på ICA Supermarket.

Källsorteringsrummet Redargatan 9

3. Vill du få tips om matavfallssortering? Gå in här: http://www.stockholmvattenochavfall.se/matavfall
I Hammarby sjöstad används en speciell matavfallspåse. Den är förstärkt i botten för att passa just vår sopsug.
TIPS: Förslut påsen med påsens klisterremsa så att matavfallet inte ramlar ut. Om påsen blir blöt – lägg den i en annan
matavfallspåse. Om du lägger den i en plastpåse förstörs rötnings- processen och plast riskerar att hamna i jorden på
ekologiska jordbruk.

Gröna hälsningar
Styrelsen Brf Redaren

PS. Ja, matsorteringen gör skillnad. Bussar i vårt län går på biogas från just insamlat matavfall – ett lokalt producerat bränsle
som är mycket bättre för miljön än vanliga drivmedel. Och fler ekobönder väljer nu biogödsel som tas fram av rester istället
för fossilt konstgödsel.

1. Skal från frukt och grönt
2. Kaffesump och teblad
3. Pasta- och risrester
4. Gamla frukter och grönsaker
5. Gammalt bröd
Det här är vanliga matrester som gör skillnad när fler börjar sortera. Givetvis
gör det störst miljönytta om fler också äter upp mat som köps hem. Vet du att
var femte matkasse som bärs hem slängs?
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Placering av matavfallspåse och påshållare
Eftersom alla kök ser olika ut och är olika stora finns inget "rätt" svar på var
matavfallspåsen och påshållaren ska placeras i köket. Men här är några tips.
Viktigt är att du använder påshållaren för att hålla påsen luftig. Då minskar risken att
påsen blir för blöt och matavfallet luktar mindre.
Vissa nyare kök har lådor för sopsortering. Påshållarens kanter är till för att säkra att det
finns en luftspalt mellan andra sorteringskärl och påsen så att den står luftigt.
Andra kök, kanske de vanligaste har skåp under vasken. I vissa finns det utdragbara
hyllor för soppåse och matavfallspåse. Då är det viktigt att byta ut hinken där
matavfallet ska vara till påshållaren. Den kan även vara lös på skåpets golv. Om du
väljer att hänga upp den på insidan av skåpdörren rekommenderar vi att du inte spikar
fast den eller fäster den permanent. Ibland behöver den diskas ur och då är det viktigt
att den är löstagbar.
Den korg som vi nu delar ut i våra startpaket kommer med två skruvar. Nedan kan du
se hur den är tänkt att kunna fästas vid skåpdörren.

