Sortering av matavfall i Brf Skogsbrynet
Brf Skogsbrynet har nu möjliggjort för alla medlemmar att frivilligt börja sortera sitt
matavfall. Matavfallet är sådant som blir över och inte kan sparas när du har lagat eller ätit
mat. Eftersom matavfall innehåller både näring och energi satsar Vallentuna kommun på att
behandla matavfallet biologiskt. Det blir då till biogas och biogödsel.
Här får du veta mer om hur sorteringen går till, hur du kommer igång med din
matavfallssortering och vad som räknas som matavfall.

Att tänka på
Det finns några saker du kan tänka på när du sorterar ditt matavfall.
•
•
•

•

Använd den ventilerade plastbehållaren, som levereras med startpaketet, för att hålla påsen
så torr som möjligt.
Lägg matavfallet i den bruna papperspåsen, inte plastpåsar för då förstörs rötningsprocessen.
Låt blött matavfall rinna av i vasken. Lägg gärna lite ofärgat hushållspapper i botten av påsen.
Mat som luktar mycket, till exempel räkskal och fisk, kan du slå in i lite ofärgat
hushållspapper innan du lägger det i den bruna påsen.

Vintertid
När det är vinter finns det några saker att tänka på för att undvika att matavfallet fryser fast i
kärlet.
•
•
•
•

Lägg en eller ett par tomma matavfallspåsar i botten på kärlet för att samla upp fukt. Det kan
även vara bra att skaka på kärlet innan tömning och peta loss fastfrusna påsar.
Stäng alltid påsen ordentligt. Om du stänger påsen hindrar du att matavfallet trillar ut i kärlet
och fryser fast.
Ställ påsen utomhus en stund så att den fryser till. Då minskar risken att den fryser fast i
kärlet. Lägg gärna en hink över påsen om det finns risk för att fåglar river sönder den.
Lät matavfallet rinna av ordentligt i vasken innan du lägger det i matayfallspåsen. Torra påsar
fryser inte fast lika lätt som blöta.

Sommartid
När det är sommar och varmt finns det några saker att tänka på för att undvika att matavfallet
börjar lukta eller att det samlas flugor.
•
•
•

Byt påsen oftare än normalt, minst var tredje dag.
Stäng påsen ordentligt. Då förhindrar du att matavfallet trillar ut i kärlet och skapar dålig lukt.
Använd den ventilerande plastbehållaren som levererades med startpaketet för att hålla
påsen så torr som möjligt.

Frågor och svar
Är matavfallsinsamlingen frivillig?
Ja, matavfallsinsamlingen i Brf Skogsbrynet är frivillig men vi vill att det ska finnas ett
startpaket (plastbehållare, påsar och informationsbroschyr) i alla lägenheter.
Var ska jag slänga min bruna påse?
Ragm-Sells kommer ställa ut ett nytt kärl i soprummet som är avsett för dom bruna
matavfallspåsama.
Vart tar matavfallet vägen sedan?
Avfallet körs till Hagby för omlastning och vidare transport till Uppsala. De tar emot
matavfallet och ser till att det blir biogas och biogödsel.
Luktar matavfallet?
Matavfallet luktar inte mer än vid vanlig sophämtning. Det är samma avfall som tidigare men
skillnaden är att det nu läggs i olika kärl. Tvätta ur kärlen regelbundet under året för att
minimera luktproblem. Mat som luktar mycket, till exempel räkskal och fisk, kan du slå in i
lite ofärgat hushållspapper.
Måste jag sortera allt mitt matavfall alltid?
Nej, det måste du inte. Vill du bara sortera ibland eller bara en viss typ av matavfall går det
självklart lika bra.
Varför ska jag använda den bruna papperspåsen?
Du ska endast använda den bruna matavfallspåsen eftersom den är våtförstärkt och anpassad
till matavfallsinsamling och rötning.
Varför blir papperspåsen fuktig och missfärgad?
Påsen kommer att bli missfårgad på utsidan. Det beror på att den släpper igenom fukt men
inte vattendroppar. Det är inte tillåtet att använda plastpåsar då dessa förstör
rötningsprocessen senare.
Kommer någon att kontrollera vad jag slänger i matavfallskärlet?
Ragn-Sells kan göra enklare kvalitetskontroller vilket innebär att de tittar ner i kärlet vid
tömningstillfållet för att kontrollera att det endast innehåller matavfall. Det är viktigt att
sorteringen blir rätt så att vi kan producera biogas och biogödsel av matavfallet.

Vad gör jag om påsarna tar slut?
Det kommer att finnas påsar i soprummet men du kan också kostnadsfritt hämta fler påsar på
någon av de hämtningsställen som finns, se lista nedan.
Coop Extra, Tuna torg
Ica Kvantum, Tuna torg
Ica Nära, Lindholmen
1Carby bibliotek, Karby
Ekskogens bygdegård, Kårsta

Torggatan 14
Torggatan 17
Linciholmsvägen 219
Karby torg 9
Ekskogsvägen 32

Vad kan jag lägga i den bruna påsen?
Exempel på vad som går bra att lägga i den bruna påsen.
Det här går bra att lägga i
den bruna påsen

Det här ska du inte lagga i
den bruna påsen

• Matrester, råa och tillagade
• Bröd, kakor och gryn
- Skal och rester från frukt
och grönsaker
• Kaffesump och tepåsar
• Skaldjur, även skalen
• Fågel-, fisk- och köttben
(små och tunna)
• Pasta och ris
- Agg och äggskal
• Ofargat hushållspapper

•Tobak, fimpar och snus
•Tuggummi
•Krulcvaxter och jord
• Kattsand, stro eller
sågspån från burdjur

•Dammsugarpåsar
• Grova kottben
•Tops och plåster
• Glass- och ätpinnar
• Grillkol och aska
•Tradgårdsavfall

och servetter

Jag har lite fler frågor, vart vänder jag mig?
Vid frågor eller funderingar, vänligen kontakta styrelsen eller vänd dig till Ragn-Sells på
telefon: 010-723 1000.

