
Släng rätt! 

Nu börjar vi med matavfallsinsamling hos dig.  

Lite att tänka på 

 Låt matavfallet rinna av ordentligt innan du lägger dem i 
papperspåsen. Om matavfallet är väldigt blött kan du lägga 
hushållspapper i botten. 

 Använd endast den behållaren du fått av oss. Denna är 
ventilerad och gör så att påsen andas och fukten dunstar. I 
täta sophinkar går påsarna sönder.  

 Även om du har lite matavfall bör du ändå gå ut med din 
påse minst var tredje dag.  

 Om matavfallspåsarna tar slut får du nya gratis av oss. Fler 
påsar finns att hämta i soprummet eller där din hyresvärd 
anvisat. Fler påsar finns också att hämta på Mossebergs 
avfallsanläggning. 

Arvika Teknik AB, 671 81 Arvika 
Besöksadress: Ö Esplanaden 5, Arvika  Hemsida: www.arvika.se 

Telefon: 0570-816 00  E-post: arvika.teknik@arvika.se  Org.nr: 556527-6713 

Visst är det bra att du nu kan vara med och göra miljönytta 
genom att bara slänga rätt? Din insats gör skillnad! Hör gärna av 
dig om du har frågor kring insamlingen på tfn 072-235 88 45 (tfn 
tid mån, tis 10-12 och 13-15, samt tors 17-18) eller via e-post: 
matavfall@arvika.se.  

 

Du kan också läsa mer om insamlingen på vår hemsida 
www.arvikateknik.se/matavfall.  

Information till hyresgäst 



Nu kör vi igång! 

Redan idag samlar cirka 190 av 
Sveriges kommuner in matavfall och 
behandlar detta biologiskt. En vanlig 
soppåse innehåller omkring 40 % 
matavfall vilket innebär en enorm 
resurs som vi bara slänger bort. 
Genom att istället ta vara på denna och 
sortera denna separat kan vi få ut både 
energi som vi kan använda som 
fordonsbränsle och näring som går att 
använda som jordförbättringsmedel.  

Klimatfrågan är ständigt aktuell och det är viktigt att alla hjälps 
åt och gör det man kan för att bidra till en bättre miljö. Nu har 
du fått chansen att vara lite extra miljövänlig - genom att slänga 
ditt matavfall rätt. Du har fått allt du behöver och kan börja 
sortera redan nu. Så nu kör vi igång!  

1. Veckla ut 

och platta till 

påsen i botten 

innan du ställer 

den i 

behållaren.  

Hur sorterar jag mitt matavfall? 

Det är inte svårt att sortera sitt matavfall. Det enda du behöver göra att lägga 
matavfallet i en annan påse! Observera att endast den bruna papperspåsen 
ska användas. Vanliga plastpåsar förstör återvinningsprocessen.  

Så här enkelt är det att sortera: 

3.Fyll påsen till 

max 2/3 så är det 

enkelt att försluta 

den. Tänk på att 

byta påsen minst 

var tredje dag. 

2. Lägg 

matresterna i 

påsen. Om det är 

blött, låt resterna 

rinna av 

ordentligt först.  

4. Påsen läggs i 

det bruna kärlet 

för matavfall. Den 

bruna tunnan 

finns där du idag 

slänger sopor.  

Detta slänger du i det 
gröna kärlet: 

 Saker av plast som inte   
är en förpackning 

 Trasiga kläder och skor 

 Dammsugarpåsar 

 Färgade servetter 

 Blöjor, bindor, tops och plåster 

 Snus, fimpar och tuggummi 

 Kuvert och post-it lappar 
 Smutsiga och kladdiga 

förpackningar 

 Pennor, tejp och suddgummi.  

Klipp ut och spara! 

 Kaffe och te (både sump och filter!) 

 Bröd, kakor, godis och snacks 

 Vissna blommor och krukväxter 

 Hushållspapper 

 Ofärgade servetter 

 Matrester 

 Köttben, fisk och räkskal 

 Frukt- och grönsaksrester 

 Pasta, potatis och ris  

 Ägg och äggskal 

Detta slänger du i det 
bruna kärlet: 

Börja sortera redan nu 

Du har fått allt du behöver för att 
sortera. En behållare, en slaskskrapa, 
och papperspåsar. Papperspåsarna 
är speciellt konstruerade för att tåla 
fuktigt matavfall och behållarna är 
ventilerade för att påsen ska hålla 
bättre.  

Vad är matavfall? 

I princip allt som går eller har gått 
att äta är matavfall såsom matrester, 
mat med utgånget datum, godis etc. 
Även räkskal, köttben, potatisskal 
och kaffesump sorteras som 
matavfall. Det är viktigt att andra 
produkter som förpackningar, 
plast, glas, metall inte följer med 
ned i matavfallspåsen!  

Vad händer med mitt avfall? 

Med vårt tvåfacksfordon samlar vi in 
matavfal le t  och restavfalle t 
samtidigt. Restavfallet kommer som 
förut gå till förbränning för 
framställning av energi. Matavfallet 
kommer att transporteras till en 
rötningsanläggning och rötas till 
biogas och biogödsel. Biogasen 
kommer sedan uppgraderas till 
fordonsbränsle. Biogödsel är ett 
väldigt fint gödningsmedel och kan 
ersätta konstgödsel inom jordbruket 


