Matavfall
Tips och råd om hur du sorterar ut ditt matavfall

Sortering i köket
1. Vik ut påsen, platta till
den i botten och placera den
i påshållaren.

2. Lägg matavfall i påsen.
Låt blött avfall rinna av i
vasken innan du lägger
det i påsen.

3. Fyll påsen till 2/3 och
var noga med att vika ihop
den ordentligt så att inget
löst matavfall hamnar i det
bruna kärlet.

Matavfall
Exempel på vad du ska slänga i avfallspåsen:
- Matrester, tillagade och råa, t.ex. fisk, kött, pasta och potatis
- Kött- och fiskben, fiskrens och skaldjursrester
- Skal från frukt, grönsaker och ägg
- Bröd, kex, kakor och bullar
- Kaffe- och tesump samt kaffe- och tefilter
- Mindre växtdelar (inte kvistar, grenar och jord)
- Hushållspapper och servetter
- Popcorn, chips och godis

Scanna av QR-koden med din mobil
och se filmen om hur du sorterar ditt matavfall

Restavfall
Restavfall är det avfall som blir kvar när du har sorterat ut ditt matavfall,
farligt avfall, el och elektronikavfall, förpackningar, tidningar och grovavfall.
Exempel på vad du ska slänga i kärlet för restavfall:
- Cigarettfimpar, tobak och snus
- Blöjor, bindor och tamponger
- Kuvert
- Kattsand
- Dammsugarpåsar
- Glasspinnar
- Disktrasor och diskborstar
- Trasigt porslin och dricksglas

Sorteringstips
- Se till att alltid ha extra matavfallspåsar till hands.
- Låt blött avfall rinna av i vasken innan du lägger det i påsen.
- Fyll påsen till max två tredjedelar, då blir den lätt att stänga.
- Släng påsen i matavfallskärlet varannan dag - även om den
inte är så välfylld - så slipper du dålig lukt i bostaden.
- Använd bara de påsar och den påshållare du får från Örebro kommun.
Ställ aldrig påsen i en behållare där det inte kommer in luft som kan
cirkulera runt påsen, då kan påsen bli blöt och gå sönder.
- Matavfallspåsar och påshållare får du av din fastighetsägare.
Släng enbart matavfallspåsen och dess innehåll,
ingen extra plastpåse runt om. Se till så att inte glas,
plast eller något farligt avfall hamnar i matavfallspåsen.

Vi kör ditt matavfall till en rötningsanläggning och där görs biogas av
dina matrester. Genom att röta matavfallet skapar vi ett kretslopp där våra
begränsade resurser av näringsämnen återvinns.

Frågor
Har du frågor eller vill veta mer om hur du sorterar ditt avfall för
återvinning, aktuella öppettider på kommunens återvinningscentraler
så kan du läsa mer på www.orebro.se/avfall eller kontakta kommunens
kundtjänst på 019-21 10 00.

Kundtjänst 019-21 10 00

orebro.se/avfall
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Rötning - från avfall till ny produkt

