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Brf Domaren har infört matavfallssortering.  
Över etthundra medlemmar har redan börjat med sin sortering!  
 
Tidigare har vi som bor i föreningen varje år slängt tonvis med matavfall i vanliga 
sopor, som sedan lämnats till förbränning. 
Men då matavfall innehåller både näring och energi, satsar vi nu på att återvinna 
matavfallet, i stället för att elda upp det. 

Matavfallet vi sorterar ut rötas och blir till biogas, som kan användas som fordonsgas 
och växtnäring i form av biogödsel. Biogas är ett av de mest miljövänliga drivmedel 
som finns eftersom det inte ökar mängden koldioxid i atmosfären.  

Att sortera ut matavfall och lämna det till biogasframställning är ett enkelt och 
smart sätt att i vardagen göra en betydelsefull insats för miljön! 

Och inte nog med detta, du bidrar dessutom till att minska föreningens kostnader för 
att ta hand om det vanliga hushållsavfallet, eller restavfallet, som det också kallas. 
Alltså det avfall som blir kvar efter att du sorterat ut det som kan källsorteras och som 
kan tas omhand som matavfall.  

Visste Du att restavfall är det dyraste avfallslaget att ta hand om? Kan vi minska 
mängderna restavfall, så minskar vi också förenings avfallskostnader betydligt! 

Hur går det då till?  

Hur lätt själva sorteringen går till, kan du läsa mer om i den bifogade informationen 
från VA-Syd. 

Hållare och påsar, samt ett enkelt startkitt (plastskrapa för vasken och en 
wetextrasa) kan du hämta på fastighetskontoret mån-tors mellan 08.00 – 12.00.  
Har du inte möjlighet att hämta på dagtid, så finns det hållare och påsar i miljöhuset 
på Lagmansgatan 2. Dock utan startkitt.  

Sorteringen är, som vi tidigare informerat om, frivillig.  

Men är Du med, så är Du också med om att bidra till en bättre miljö och till 
minskade kostnader för föreningens avfallshantering. 
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