Skinnskatteberg

Abonnemang Hemkompostering

Kompostregler
För att inte komposteringen ska ge upphov till sani
tära problem måste du följa de regler för hemkom
postering som finns. Se bladets baksida.
För att kontrollera att hemkomposteringen fungerar
som den ska kan stickprovskontroller göras.

Övrig sortering
Restavfall
Restavfallet lägger du i en soppåse, som du lägger i
det gröna kärlet som du får från oss på VafabMiljö.
Observera att inget matavfall får läggas i restavfallet.
Förpackningar och grovavfall
Tidningar och förpackningar av glas, plast, metall
och kartong ska du sortera ut och lämna till en åter

vinningsstation eller till Återbruket. Materialet går
till återvinning.
Grovavfall och farligt avfall ska alltid lämnas till
Återbruket. Där kan du också lämna fett. Läs mer på
VafabMiljös hemsida, www.vafabmiljo.se. Där finns
också information om öppettider, sorteringsanvisning
ar samt var du hittar närmaste återvinningsstation
eller Återbruk.
Du hittar mer information om avfall i broschyren
Soptips som årligen kommer i din brevlåda.
Kom ihåg att sorterat avfall är en resurs som
kommer till stor nytta.

Kompostering under delar av året
Om du endast vill kompostera ditt matavfall under
delar av året, väljer du abonnemang Källsortering.
Då får du sorteringsutrustning till ditt matavfall, som
bruna papperspåsar, påshållare och ett brunt kärl.
Matavfallet samlas in och körs till Gryta avfalls
station i Västerås. Där blir det till miljövänlig biogas
och biogödsel. Gasen används till fordonsbränsle och
gödslet används vid odling av mat.

Mer information hittar du på VafabMiljös hemsida, www.vafabmiljo.se.
Du kan också ringa VafabMiljös kundservice på telefon 020-120 22 20
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Du har valt abonnemang Hemkompostering, vilket
innebär att du tar ansvar för allt ditt matavfall året
om i en godkänd kompost. Trädgårdsavfallet kompos
terar du också i din trädgård eller lämnar till Åter
bruket. Genom komposten går du fin mull till dina
odlingar.

Tips och regler!
Regler för kompostering
 Kompostering av matavfall ska ske så att olägen
het inte uppstår.
 Komposten ska vara isolerad och skadedjurssäker.
 Den som komposterar ska ta hand om kompostjorden.
 Enbart mat- och trädgårdsavfall får läggas i
komposten.

Tips och råd
 Fyll på komposten dagligen med mat- och träd
gårdsavfall. Då hålls temperaturen uppe och
nedbrytningen igång.
 Komposten behöver luft. Rör därför om och luckra
i materialet ofta, minst en gång i veckan.
 Blanda i trädgårdsavfall, sågspån eller okalkad
torv för att få en bättre nedbrytning och för att
förhindra att komposten blir för blöt.
 Processen med en kompost tar ca 6-12 månader.
När den är färdig ska materialet kännas som en
urkramad svamp.
 Obs! Lägg inte cigarettfimpar, dammsugarpåsar,
kattsand, vedaska eller kemikalier i komposten.

Komposthandboken
För att din kompost ska fungera på bästa sätt måste du sköta den ordentligt. Komposthandboken
är en faktabok med många tips och råd för hur du lyckas med din kompostering. Handboken finns
på vår hemsida, www.vafabmiljo.se. Du kan också beställa handboken via vår Kundservice, e-post
kundservice@vafabmiljo.se eller på telefon 020-120 22 20.

Så här placerar du ditt kärl för restavfall
 På hämtningsdagen är det viktigt att kärlet står
i direkt anslutning till sopbilens hämtningsställe,
oftast vid fastighetsgräns.
 Kärlet ska stå så att locket
öppnas mot gatan.
 Ställ fram kärlet senast kl 6.00
på hämtningsdagen.
 Ställ kärlet på plan och hårdgjord yta.
 Runt och mellan kärlen ska det vara
0,5 meters fritt utrymme från träd
grenar och buskar eller annat som kan
störa hämtningen.Det ska även vara
4 meters fritt utrymme ovanför kärlen.
 Undvik lukt och andra problem genom att
sommartid ställa kärlet i skugga.
 Du som fastighetsägare ansvarar för
rengöring av kärlet.
Tänk på oss som hämtar ditt avfall
 Fyll inte kärlet för mycket. Det måste gå
att stänga locket helt.
 Se till att knyta ihop soppåsarna ordentligt.
 Skotta framför och runt kärlet.
 Parkera inte bilar så att de står i vägen
för sophämtningen när vi kommer
med våra stora fordon.
Tack för att du hjälper oss
att tömma ditt avfall!

Sorteringsanvisning
Det här är exempel på sådant som
kan komposteras
 matrester, tillagade och råa, även av kött
och fisk, grönsaker och frukt, ris och pasta
 fiskrens, skaldjursrester (rör om och täck
med strömaterial för att undvika lukt)
 frukt-, ägg- och grönsaksskal
 mögligt bröd, kex, kakor och bullar
 kaffesump samt kaffefilter och tepåsar
 mjölkprodukter
 popcorn
 hushållspapper och servetter
 vissna blommor, krukväxter och jord
från omplantering och liknande
Det här är restavfall
 dammsugarpåsar, disktrasor, diskborstar,
kuvert, pennor, suddgummin, tejp, blöjor,
mensskydd, kondomer, tvättlappar, tops,
bomullstussar, plåster, tyg- och garnspill,
ljusstumpar, ballonger, kassett- och video
band, CD-skivor, fimpar, snus, aska från ved
och grillkol, kattsand, proppar och säkring
ar, cykelslangar, tuggummin, mindre speglar.
Trädgårdsavfall komposterar du i din
trädgård eller lämnar till Återbruket.

Läs mer på www.vafabmiljo.se
eller i Soptips!

