
Hej!

Nu är din bostadsrätts-
förening ansluten till 
matavfallsinsamlingen. 

• varje person i Sverige ger upphov till nästan 

70 kilo matavfall per år

• om allt matavfall i Sverige sorteras ut och 

går till biogasproduktion kan 148 miljoner 

liter bensin ersättas per år 

• för varje kilo matavfall kan en personbil 

köra cirka 2 kilometer 

• en påse matavfall ger kväve i form av      

biogödsel som räcker för att odla havre till 

cirka 18 portioner havregrynsgröt 

• på 1000 bananskal kan man köra nästan    

10 mil med en personbil

• med det matavfall du slänger per år kan du 

driva en personbil ca 25 mil 

• nästan alla kommuner i  Sveriges sorterar 

redan, helt eller delvis, ut sitt matavfall

• när du väljer att sortera ut ditt matavfall 

gör du en stor insats för miljön. Du bidrar 

till att öka mängden biogas i Stockholms-

regionen – något som  är mycket eftertraktat.

Visste du att?

Aktuell information hittar du alltid på 
tyreso.se/matavfall
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Exempel på matavfall 
• matrester, tillagade eller råa

• kött, fågel, fisk och skaldjur

• skal från skaldjur och fiskrens

• frukt och grönsaker

• skal från frukt och grönsaker samt kärnor

• pasta, potatis och gryn

• bröd, kakor och bullar

• ägg och äggskal

• teblad, tepåsar, kaffesump och kaffefilter

• mindre mängd snittblommmor.

Exempel på det som 
INTE är matavfall
• tobak, fimpar och snus

• tuggummi

• glasspinnar och ätpinnar

• kattsand

• blomjord och krukväxter

• löv, gräs och grenar

• blöjor, bindor och tamponger

• dammsugarpåsar

• grillkol och aska.

Klipp ur och spara!

Tack 
för maten!



Vad händer med den 
utsorterade maten? 
Från mat till biogas
Ditt matavfall är en viktig resurs som vid biologisk 
behandling minskar vår miljöpåverkan. Nu när du  
är ansluten till matavfallsinsamlingen kommer  
kommunens entreprenör och hämtar matavfallet. 
Därefter transporteras det till en biogasanläggning 
för behandling och rötning

Rötning innebär att matavfallet bryts ned med hjälp 
av bakterier i en syrefri miljö och bildar då biogas. 
Biogasen kan ersätta bensin och diesel som fordons-
bränsle och till skillnad från de fossila bränslena till-
för biogasen inte någon ny koldioxid till atmosfären.

Från mat till biogödsel
När det organiska materialet har rötats och biogasen 
utvunnits får man kvar en näringsrik rötrest, så 
kallad biogödsel. Biogödsel är ett högkvalitativt 
organiskt gödningsmedel som kan återföras till 
lantbruket och ge näring till våra åkrar. På så sätt 
minskas användandet av konstgödsel som baseras 
på fossila bränslen och ett naturligt kretslopp har 
skapats.

• Använd alltid påshållaren, den hjälper  
till att ventilera papperspåsen.

• Matavfallet ska alltid läggas i en pappers-
påse, använd bara de papperspåsar du 
får från kommunen.                                                     

• Byt påsen ofta, minst var tredje dag, även 
om den inte är full.

• Låt blött matavfall rinna av i ett durkslag 
eller vask innan du lägger det i påsen.

• Fyll inte påsen över den streckade linjen 
(på påsens insida).

• Släng aldrig plast med matavfallet,
 lägg inte heller maravfallet i en plast-  

eller bioplastpåse. Det förstör rötnings- 
processen.

• Släng hushållspapper och ofärgade  
servetter med matavfallet, det suger upp 
en hel del av fukten, vilket är bra om du 
ska slänga mycket blött material.

• Låt kaffesumpen torka en stund innan du  
slänger den.

• Vik ihop påsen noggrant innan du lägger  
den i avfallskärlet.

• Skala exempelvis lök, potatis och  
morötter direkt i påsen.

• Skölj räkskal i kallt vatten och lägg i  
hushållspapper innan du lägger det i  
papperspåsen.

• Lägg fiskrens och räkskal i frysen och 
lägg det i kärlet strax innan det ska  
tömmas.

• Diska påshållaren regelbundet med disk- 
medel. Påshållaren tål även maskindisk.

Här kommer tips som 
hjälper dig på traven.Tack för att 

du sorterar ut 
ditt matavfall 
och bidrar 
till en bättre 
miljö!
Nu har vår entreprenör levererat den 
utrustning du behöver för att kunna  
sortera ut ditt matavfall.

Sorteringen går till så här:
1.  Placera en matavfallspåse i påshållaren.

2.  Sortera ut och släng dina matrester i  påsen.

3.  När påsen är fylld kastas den i ett brunt   
 kärl som finns i föreningens avfallsrum.

Om någonting fattas, var vänlig 
och kontakta din styrelse.

För varje kilo matavfall kan en personbil köra cirka 2 kilometer.


