Kära Prästhagenbo!
Nu har vi i styrelsen tagit tag i att vi ska börja sortera matavfallet i vårt område! Det kommer
att vara valfritt att sortera sitt matavfall, men vi vill naturligtvis uppmana så många som
möjligt att vara med! Dels för att bidra till en bättre miljö för vårt samhälle, och dels för att
sänka våra sophämtningskostnader för vårt område.
Varför ska man sortera sitt matavfall?
Den biologiska återvinningen av matavfall ökar. År 2014 återvanns 38 procent av matavfallet
genom biologisk behandling. Biologisk behandling omfattar både kompostering och rötning.
Vid rötning bildas biogas, vilket innebär att både växtnäring och energi kan tas tillvara. Vid
kompostering tas växtnäringen tillvara medan energin avgår i form av värme. Närmare 40 %
av det som hamnar i soppåsen är matavfall. Om matresterna och potatisskalen istället sorteras
ut kan de behandlas biologiskt och omvandlas till biogas och biogödsel. Det matavfall som
sorteras ut i Väsby hamnar på Uppsala Vattens rötningsanläggning och blir till biogas som
driver kollektivtrafik och sopbilar. Det som blir över från gasproduktionen blir till näringsrikt
biogödsel som används till att odla ny mat – och så är kretsloppet slutet.
Så genom att slänga ditt matavfall i rätt påse bidrar du till en hållbar värld!
Vad räknas som matavfall?
Egentligen är det lättare att svara på vad som inte är matavfall: kan du inte äta det, ska det inte
ligga i matavfallsinsamlingen! Det innebär att ingen plast (inte ens den där lilla snutten längst
ut på gurkan!) ingen metall, inga förpackningar, inget glas, inga tidningar etc. får läggas i den
bruna påsen. Dessa ska sorteras i sina respektive fraktioner, inte i matavfallet! Det finns ju
dock saker som inte går att äta (eller i alla fall inte smakar så bra) till exempel bananskal,
avokado-kärnor, kaffesump och räkskal som också räknas som matavfall, och som naturligtvis
ska sorteras som det.
Exempel på matavfall:
• Matrester (både råa och tillagade)
• Bröd, kex, kakor, bullar
• Grönsaker, rotfrukter, frukt
• Kaffesump, kaffefilter, tesump, tepåsar
• Ris, mjöl, pasta, kött
• Ägg, äggskal
• Skal från skaldjur
• Popcorn, godis, choklad
• Ben från tex fisk, kyckling, revben, kotletter
• Ofärgat hushållspapper
Detta är INTE matsavfall:
• Fimpar, snus
• Tuggummi
• Jord, lera, sand, grus
• Kattsand
• Blöjor, bindor, tamponger

•
•
•
•

Textilier
Dammsugarpåsar
Grillkol, aska
Mjukplast, plastfolie (inte ens s.k. "nedbrytbara plastpåsar")

Kom igång!
I vart och ett av soprummen finns numer ett brunt kärl, i detta kärl kastas matavfall och
enbart matavfall! (Om annat än matavfall påträffas i dessa kärl kommer föreningen åläggas
med en straffavgift). Detta kärl tömms varje vecka.
I vart och ett av soprummen finns även start-kit till de i området som är intresserade av att
börja sortera sitt matavfall. Gå till ditt närmaste soprum och hämta hem ett start-kit!
Start-kit består av:
• En grön påshållare
• En bunt bruna matavfallspåsar
• En liten påse med två skruvar i
Styrelsen har till att börja med beställt 50 st start-kit, eftersom vi inte vet hur många hushåll
som kommer vilja börja sortera sitt matavfall. Om start-kiten tar slut, vänliga skicka ett mail
till styrelsen så ser vi till att beställa fler!
info@brf-prasthagen.se
Så här gör du:
När du har hämtat ditt start-kit från soprummet kan du, om du vill, skruva upp din påshållare
på lämplig plats. Ta en av de bruna påsarna, vik ut den och placera den i påshållaren. Det är
viktigt att den medföljande påshållaren används till påsarna för att luft ska kunna cirkulera rätt
så att inte påsen blir blöt och går sönder! Förslagsvis kan man lägga lite hushållspapper i
botten av påsen så att det inte blir fuktigt i botten. Sedan är det bara att börja slänga dina
matrester i påsen! Påsen behöver bytas efter 2-3 dagar eller när den är full. Rulla ihop påsen
och släng den i det bruna kärlet i ditt soprum. Det är mycket viktigt att man inte kastar
någon plast i de bruna kärlen! Det innebär att om den bruna påsen blivit blöt och riskerar att
gå sönder, lägg den då i ytterligare en ny, torr, brun påse, och inte en plastpåse! Om plast
blandas med matavfallet kan det inte rötas utan måste brännas, och då är
matavfallsinsamlingen gjord helt i onödan. I soprummen kommer det finnas fler buntar med
bruna matavfallspåsar att hämta när dina hemma har tagit slut.
Nu är du med och bidrar till en hållbar värld!

Vänliga hälsningar
Brf Prästhagens styrelse

