Abonnemang Källsorterat

Din hjälp är helt avgörande
De bruna påsarna samlas in och körs till VafabMiljös
biogasanläggning. Där blir matavfallet till biogas och
biogödsel. Biogasen används som miljövänligt fordonsbränsle och gödslet används vid odling av mat.
För att matavfallet ska kunna användas till biogas
och biogödsel är det viktigt att det blir rätt sorterat.

Stickprovskontroller kan komma att göras.
Sorteringshjälp hittar du på baksidan av detta
informationsblad.

Övrig sortering
Tidningar, förpackningar av glas, plast, metall och
kartong ska sorteras ut och lämnas till en återvinningsstation eller till Återbruket. Då går materialet
till återvinning.
Grovavfall, farligt avfall samt matolja och frityrfett
lämnas alltid till Återbruket. På VafabMiljös hemsida,
www.vafabmiljo.se finns information om Återbrukets
öppettider och sorteringsanvisningar. Där hittar du
också var närmaste återvinningsstation eller Åter
bruket finns.
Kom ihåg att sorterat avfall är en resurs som
kommer till stor nytta.
Även om du valt abonnemang Källsorterat kan du
kompostera ditt trädgårdsavfall.

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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Tack för att du valt abonnemang Källsorterat. Ditt
val innebär att du sorterar ditt matavfall och restavfall separat. För sortering av matavfall använder du
den påshållare och de bruna papperspåsar som du
får från oss på VafabMiljö. Restavfallet lägger du i en
vanlig soppåse.
Du får också två olika kärl, ett brunt där du lägger
de bruna påsarna med matavfallet och ett grönt där
du lägger restavfallet. Utrustningen ingår i ditt abonnemang.
Om någonting av utrustningen saknas, kontakta oss
på VafabMiljö, Kundservice, telefon 020-120 22 20.

Anvisningar
Tips för att få matavfallssorteringen
att fungera på bästa sätt!
 Använd endast papperspåsarna
du får från oss på VafabMiljö.
 Lägg aldrig papperspåsen i en
plastpåse. Plast ställer till problem i Biogasanläggningen.
 Använd påshållaren. Den ventilerar påsen och minskar risken för
att den blir blöt. Det är viktigt att
påshållaren står fritt, placera den
därför inte i ett annat kärl.
Saknar du påshållare, kontakta din
fastighetsägare/skötare. Du kan också
hämta påshållare på Återbruket.
Så här placerar du dina kärl för avfall
 På hämtningsdagen är det viktigt att kärlen står
i direkt anslutning till sopbilens hämtningsställe,
oftast vid fastighetsgräns.
 Ditt avfall hämtas av antingen
sid- eller baklastare. Hämtas avfallet av en sidlastare ska kärlet
stå så att locket öppnas mot gatan.
Hämtas avfallet av en baklastare
ska kärlets hjul stå mot gatan. I
bekräftelsen av ditt abonnemangsval framgår vad för slags bil som
hämtar ditt avfall.
 Ställ fram kärlen senast kl 6.00
på hämtningsdagen.
 Ställ kärlen på plan och hårdgjord yta.
 Runt och mellan kärlen ska det vara 0,5 meters
fritt utrymme från trädgrenar och buskar eller
annat som kan störa hämtningen.Hämtas avfallet
av en sidlastare ska det även vara 4 meters fritt
utrymme ovanför kärlen.
Tänk på oss som hämtar ditt avfall
 Fyll inte kärlen för mycket. Det måste
gå att stänga locket helt.
 Se till att knyta ihop soppåsarna
och vika ihop de bruna papperspåsarna ordentligt.
 Skotta framför och runt kärlet.
 Parkera inte bilar så att de står
i vägen för sophämtningen
när vi kommer med våra
stora fordon. Bilens griparm har en räckvidd på
1,6 meter.
Tack för att du hjälper
oss att tömma ditt
avfall!

Så här använder du den bruna påsen
1. Vik ut den bruna papperspåsen ordentligt och
platta till botten. Placera påsen i påshållaren.
2. Låt blött avfall rinna av i vasken innan
du lägger det i påsen.
3. Är matavfallet väldigt blött, lägg tidningspapper
eller en bit äggkartong i botten av bruna påsen.
Du kan också ta dubbla påsar.
4. Fyll påsen till max ¾-delar, vik ihop den ordentligt och placera den i det bruna kärlet.
Slut på bruna påsar? Du kan hämta nya påsar på
Återbruket, ICA Fontänen, Coop Nära Norrby, Coop
Extra, ICA Supermarket eller på Kommunhuset.

Sorteringsanvisning
Där här är exempel på matavfall:
 matrester, tillagade och råa, även av kött,
fisk, grönsaker och frukt, ris och pasta,
bulgur, couscous
 fiskrens, skaldjursrester
 frukt- och grönsaksskal
 mögligt bröd, kex, kakor och bullar
 kaffesump samt kaffefilter och tepåsar
 rester av popkorn, godis och choklad
 hushållspapper och servetter
 vissna snittblommor
Det här är restavfall
 kuvert
 pennor, suddgummin, tejp
 dammsugarpåsar
 disktrasor, diskborstar, stålull,
disksvampar, moppar
 blöjor, mensskydd, tvättlappar, kondomer
 tops, bomullstussar, plåster, gasbinda
 tandborstar och badsvampar
 CD- och DVD-skivor, kassett- och videoband
 fimpar, tobak, snus
 aska från ved och grillkol
 kattsand, hundbajs, spån från djurburar
 ljusstumpar
 proppar och säkringar
 avloppsrens
 tyg- och garnspill, läder och skinn
 pappersdukar, bakplåtspapper
 korkar, tuggummin, ballonger, cykelslangar
Trädgårdsavfall komposterar du i din
trädgård eller lämnar till Återbruket.

Läs mer på www.vafabmiljo.se

