Praktiska fakta
Vi har kärl för matavfallssortering på tre ställen i
föreningen;
Framför Allmogevägen 25, framför Tornérvägen 13
och framför Engelbrektsvägen 18 A.
Du låser upp med din vanliga tagg, som du brukar
öppna porten med.
Mindre fukt
Det är bra om du låter blött avfall (t. ex. potatisskal)
rinna av i vasken eller skalar direkt i ett durkslag. Du
kan också lägga lite hushållspapper eller
tidningspapper i botten på påsen – eller runt det
blöta avfallet, för att undvika att påsen blir för fuktig
och går sönder. Det är mycket viktigt att du alltid
använder påshållaren eftersom den hjälper till att
torka matavfallet.
Mindre lukt
Mat som luktar mycket, som till exempel fisk och
räkskal, kan du gärna slå in i lite tidningspapper
innan du lägger det i papperspåsen.
Sorteringen är frivillig!
Till sist vill vi påpeka att källsortering av matavfall är
frivilligt. Den som inte orkar/vill bry sig om miljön
kan alltså kasta allt i vanliga soppåsen.
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Guide för sortering av matavfall
Nu kan vi sortera matavfall i föreningen
Det är viktigt att alla vet vad som ska läggas i
matavfallspåsen. Här får du därför en liten hjälp
med din sortering av matrester. Generellt är det det
som blir över när man har lagat eller ätit mat och
som inte kan sparas, som räknas som matavfall.
Glöm inte att plasten runt gurkan och andra
förpackningar ska tas bort.
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e-post: info@brfallmogen.se

Med vänliga hälsningar,
Styrelsen

hemsida: www.brfallmogen.se

Det här kan du lägga i matavfallspåsen:

Det här ska du INTE lägga i matavfallspåsen:

Matrester, både tillagade och råa
Kött, ost
Mindre ben från kött, fisk och fågel
Fisk, fiskrens, skaldjursrester
Quorn, sojakorv och annat vegetariskt protein
Ägg och äggskal
Potatis och andra rotfrukter
Grönsaker
Frukt
Pasta, ris, nudlar
Mjöl och gryner
Bröd, bullar, kakor och kex
Godis, choklad och snacks (t. ex. popcorn)
Teblad, tepåsar (även om de har klammer och etikett)
Kaffesump, te- och kaffefilter
Ofärgade servetter och hushållspapper
Blommor och blad (men inte jord)

Snus, cigaretter, aska
Tuggummi
Kattsand eller avföring
Damm, dammsugarpåsar
Blöjor (inte ens om de är biologiskt nedbrytbara)
Bindor och tamponger
Kondomer
Vinkorkar, kapsyler
Glasspinnar, ätpinnar
Stearinljus
Tyg
Blomjord, krukväxter
Plast- eller pappersförpackningar
Medicin
-----------------------------------------------------------------------Fler påsar för matavfall finns att
hämta på Engelbrektsvägen 18 A samt på Tornérvägen
13, i gamla sopskåpen. Du öppnar med din kantiga
nyckel (märkt CFD, L eller HM). Vi hoppas att vi snart
har en lösning även på Allmogevägen.
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postadress:
Box 162
177 23 Järfälla

expedition:
Tornérvägen 11 B

