Matavfall – Lätt att göra rätt!

JA TACK!

NEJ TACK!

Från och med 1 mars 2020 är det inte längre tillåtet att kasta
matavfall i den vanliga soppåsen. Matavfall ska sorteras ut i
papperspåsar som kommunen tillhandahåller och läggas i den
bruna tunnan.

Detta ska läggas i bruna papperspåsen:

Detta ska inte läggas i den bruna
papperspåsen:

Vid uppstart följer detta med:
- Papperspåsar
- Ventilerad hållare i plast (MatHilda)
- Slaskskrapa
Papperspåsen
Papperspåsarna du får av din hyresvärd är de påsar som får
användas i kommunens insamlingssystem för matavfall. Det får
inte användas plastpåsar, biopåsar eller kompostpåsar. Din
hyresvärd ser till att papperspåsar finns tillgängliga för dig när du
behöver fler.











Skal från frukt, grönsaker och ägg och
skaldjur
Mindre ben och rester från kött, fisk och
fågel
Pasta, ris och potatis
Ost och pålägg
Bröd, kex och kakor
Gryn och mjöl
Godis och snacks
Kaffesump, kaffefilter, te och tepåsar
Hushållspapper och ofärgade servetter










Tobak, fimpar och snus
Tuggummi
Tvättservetter, färgade eller servetter med
tryck
Kattsand och spillning från husdjur
Blomjord, stenar eller sand
Dammsugarpåsar
Mediciner
Blöjor, bindor och tops

Dessa är bara några av de vanligaste soporna
i ett hushåll. Endast matrester får slängas i
bruna papperspåsen.

RÅD OCH TIPS
-

Försök hålla papperspåsen så torr som möjligt. Låt blött matavfall rinna av i vasken innan du lägger det i papperspåsen med hjälp av slaskskrapan.
Använd plasthållaren som följer med, den hjälper luft att cirkulera runt påsen och håller den torr. Det ökar hållbarheten på påsen och minskar risken för lukt.
Byt påsen efter 2-3 dagar, även om den inte är fylld till den streckade linjen på insidan.
Rulla ihop påsen ordentligen innan du slänger den. Då blir det mindre spill i den bruna tunnan och den håller sig fräsch längre.
Blir det mycket fuktigt matavfall i påsen kan du riva ner bitar av tidningspapper eller äggkartong som suger upp fukten.
I det bruna kärlet finns ett hyllplan som går att fälla ned. Är det risk att den fuktiga påsen fryser fast i tunnan kan denna fällas ned. Placera påsen på
hyllplanet så får det stå där och frysa till. Då minskar risken att den fastnar mot botten av kärlet. Hyllplanet fälls upp automatiskt när tunnan töms.

Har du frågor om hur det fungerar där du bor, kontakta din hyresvärd.
Har du övriga frågor om renhållning kan du kontakta kommunens tekniska avdelning via kommunens växel 0932 – 140 00.
Läs mer om utsortering av matavfall på www.bjurholm.se/matavfall.

Så här sorterar du
Matavfall – Äppelskrutt, frukt och äggskal, fiskrens, kaffesump och andra
matrester slänger du i din hemkompost eller den bruna tunnan. Använd
endast den papperspåse som kommunen tillhandahåller.
Restavfall/brännbart – Kuvert, dammsugarpåsar, blöjor, snus och
cigarettfimpar, kattsand, snören, gummi, tops med mera. Restavfallet består
av sådant som inte går att materialåtervinna och göra nya saker utav.
Trädgårdsavfall - Ska, om du inte komposterar på din egen tomt, lämnas till
återvinningscentralen. Vissa växter ska du inte lägga i komposten. Det är
växter som kan spridas och konkurrera ut inhemska arter, dessa ska
emballeras väl och slängas som brännbart på återvinningscentralen.
Plastförpackningar – Alla förpackningar av plast, såväl hårda som mjuka, ska
lämnas till återvinning. T.ex. Plastbärkassar, plastpåsar, plasttuber, refillpaket,
plastfolie och plastfilm, innerpåsar i till exempel müslipaket, plastflaskor,
plastburkar, små dunkar och hinkar (sylt), chipspåsar, frigolit, frigolittråg till
kött och fisk.
Glasförpackningar - Flaskor och burkar i glas lämnas som glasförpackningar.
Sortera och lämna färgade och ofärgade glasförpackningar var för sig. För
att glasförpackningar ska kunna återvinnas får de inte blandas med andra
föremål som t.ex. keramik, porslin, dricksglas. Sådant som inte är
förpackningar ska lämnas till återvinningscentralen.

Tidningar och andra trycksaker - I återvinningsbehållare för tidningar
och returpapper lägger du dags- och veckotidningar, tidskrifter,
kataloger, reklamblad, broschyrer, kontorspapper, skriv och ritpapper
och pocketböcker. Ta bort plastomslag runt tidningar och reklam och
lämna dessa som plastförpackning.
Farligt avfall - Kemikalier, sprayburkar, lösningsmedel, färgrester,
bekämpningsmedel, oljor och lim. En del farligt avfall kan återvinnas
och resten tas om hand för att inte skada människor och miljön.
Lämnas till särskild insamling på kommunens miljöstation,
Vännäsvägen 11. Miljöstationen har öppet onsdagar 12:15-15:15.
Elavfall/batterier - Apparater, datorer, mobiltelefoner, vitvaror, glödoch lågenergilampor, lysrör och saker med inbyggda batterier. Du
kan lämna elavfall på återvinningscentralen. Mindre elavfall går att
lämna i kommunens Elisar som är placerad vid några av
återvinningsstationerna i kommunen.
Grovavfall - Grovavfall är avfall som är tungt och skrymmande eller
har egenskaper som gör att det inte är lämpligt att samla in i säck
eller kärl. Det kan till exempel vara trasiga möbler, leksaker, porslin,
metall, trä m.m. Det lämnas på återvinningscentralen på uppmärkta
ställen.
Metallförpackningar – Alla förpackningar av metall ska lämnas till
återvinning. T.ex. konservburkar, sprayburkar (tomma), tuber, kapsyler,
lock, målarburkar (tömda och torra). Värmeljus av metall och
marschallhållare räknas inte som förpackning sedan 2015.
Värmeljuskoppar och marschallhållare går att lämna på
åtevinningscentralen som metall.

