Hur går det till?

- sorteringsguide för matavfall

Vad är matavfall?
Med matavfall menas matrester,
tillagade eller råa.
Det kan t.ex. vara;
grönsaker, skal, frukt, kött, fisk, ägg,
bröd, pasta, mjöl, gryn, mejeriprodukter,
godis, kaffesump, tepåsar m.m.

Inget annat än matavfall!

Det är viktigt för behandlingen av matavfallet att
det är rent från annat material. Likaså måste slutprodukten - biogödsel - vara ren annars går det ej
att använda på åkermark. Det är där en biologisk
gödsling ska sluta kretsloppet! Och det fungerar
inte om det t.ex. finns kapsyler, plastbitar eller
ciggarettfimpar i.

Så här gör du
Lägg matresterna i de särskilda papperspåsarna
avsedda för detta. Påsarna erhålls från Lunds
Renhållningsverk. Dessa påsar är avsedda för matavfall och tål fukt bättre. Påsarna gör också att behandlingmetoden fungerar vidare i ledet. Därför
är det viktigt att inga andra påsar används!
Påsen bör placeras i den hållare som medföljer.
Denna hållare kan ställas på diskbänken eller
hängas upp.

Luftcirkulation viktigt

Insamlingsmetoden bygger på att det tillkommer luft. Därför är det viktigt att påse och hållare
står så luftigt som möjligt och ej ställs i stängda
utrymmen eller i andra behållare. Med luft torkar
avfallet snabbare och risken för lukt blir mindre.
Påsen blir heller inte för blöt och håller bättre.

Därför ska olika sorters förpackningmaterial självklart inte läggas i, men annat som ej ska med är
t.ex. aska, tuggummi, cigarettfimpar, snus, tobak,
kattsand och hundbajs, trädgårdsavfall samt ej
heller jord, grus eller sand.
I påsen ska bara matavfall läggas!

Tänk på!
- Låt kaffesump, tepåsar och annat blött rinna
av i vasken före det läggs i påsen.
- Fyll inte påsen mer än till strecket. Där viker
du ihop påsen och byter till ny.

Matavfall

- frågor och svar
Är detta verkligen till nytta för miljön?

- Ja, det är till nytta för miljön. Eftersom vi får ut ett drivmedel som inte tillför mer koldioxid, så kan vi alla på detta
sätt bidra med vår del i klimatarbetet. Den gödsel som vi
även får ut är ett högvärdigt gödselmedel som på ett naturligt sätt sluter kretsloppet. Att ta och ge tillbaks till jorden
är en del av ett hållbart samhälle.
- Om du inte sorterar, så slänger du förmodligen maten i
hushålls/restavfallet. Detta går till förbränning. Då försvinner t.ex. näringen för gott och kan aldrig ges tillbaks till
jorden.
- Hushåll som redan sorterar vittnar om en annan positiv
sida där man har sett hur mycket de köper som de sedan behöver kasta. De har börjat handla annorlunda och kan spara
pengar. Att bara köpa det man behöver är också en viktig
del i miljöarbetet.

Jag får väldigt lite matavfall, det känns meningslöst
att sortera.
- Vi är ändå tacksamma om du sorterar. Vi vet att det är
många som har lite matavfall men det ni har blir tillsammans ändå en betydande mängd.

Jag tycker inte att jag har tid.

- I början tar allt nytt längre tid. Efter ett tag har man lärt
sig, det går av bara farten och man tänker inte längre på att
man gör det. Vi hoppas att våra argument kan övertyga dig
att börja och om att du gör nytta när du sorterar ut matavfallet.

Det är äckligt om det luktar och kommer flugor.

- Om du tycker att det börjar lukta, byt påse. Lägg tidningspapper, servetter eller hushållspapper som kan suga upp fukt
i botten. Glöm ej att låta det blöta, som t.ex. potatisskal,
rinna av innan det läggs ner i påsen.
- Du kan även använda två påsar för att minska fuktproblem. Fyll påsen till strecket. Den första påsen försluts och
förpackas upp och ner i en tom påse som även den försluts
noggrant.
- Vi förstår att detta kan kännas ovant i början men om du
börjar så kommer du snart att veta hur du ska göra för att
det inte ska bli en olägenhet för dig.

Påsen är av papper, kommer den att gå sönder?

- Påsen är gjord för matavfall. Den ska hålla om man byter
den tillräckligt ofta och om man följer instruktionerna. Om
du är osäker på påsen någon gång, använd två påsar när du
tar den till soprummet.

Måste påsen vara full innan jag byter?

- Nej, det behöver den inte. Om du t.ex. äter räkor och får
räkskal som luktar, byt påse direkt. Du avgör själv när du vill
byta påse. Det enda är att du inte ska fylla påsen mer än till
strecket för då blir det svårt att vika ihop påsen på ett bra
sätt.

Hur får jag nya påsar?
Se information från din fastighetsägare.
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