
TÄNK PÅ DET HÄR!
• Det bästa du kan göra är att äta upp maten...

• Använd kommunens påsar: inga andra påsar än de som  
tillhandahålls av kommunen får användas till insamlingen  
av matavfall. 

• Fyll inte påsen helt: byt påse ungefär var tredje dag, men fyll 
inte påsen mer än ca 2/3 så att den kan rullas ihop och förslutas.

• Lägg ingen plast i eller runt påsen: det är viktigt att det inte 
kommer med plastfolie, plastpåsar och annat som inte kan brytas 
ned i matavfallspåsen. Lägg aldrig den bruna papperspåsen i en 
plastpåse när du slänger den.

• Fäst påshållaren i köksskåpet: påshållaren placeras förslagsvis  
i skåpet under diskbänken.

• Låt matavfallet rinna av: använd gärna en vaskskrapa för att få 
upp det från vasken eller torrskala potatisen direkt ner i påsen. 
Lägg hushållspapper med matavfallet, det suger upp en hel del 
av fukten.

• Länge kvar till tömning? Lägg påsen i frysen: har du fisk- eller 
skaldjursrester och långt till tömning av ditt matavfallskärl bör du 
lägga dessa i en egen matavfallspåse och frysa in dem och lägga 
ut påsen i kärlet innan tömning för att motverka otrevlig lukt.

 

Mer information hittar du på: grums.se/matavfallGrums kommun, 664 80 Grums. Telefon 0555-420 00 växel. www.grums.se

INSAMLING AV MATAVFALL
Hej! Snart införs sortering av matavfall i Grums kommun.  

Här kommer information om vad du ska tänka på när  
du sorterar ditt matavfall.

VID FRÅGOR KONTAKTA OMRÅDE GATA
Kontaktcenter 0555-420 00, e-post: avfall@grums.se 



MATAVFALLET BLIR TILL BIOGAS OCH NY NÄRING 

Närmare 40 procent av det som slängs i soppåsen är matavfall. Matavfallet 
kan i stället sorteras ut och omvandlas till biogas och biogödsel.

Efter årsskiftet börjar vi områdesvis att ställa ut kärl för sortering av matavfall.  
Genom att lämna ditt matavfall till insamlingen är du med och bidrar till en  
hållbar framtid och bättre miljö.

 
MATAVFALLSINSAMLING – SÅ FUNKAR DET
Matavfallskärlen kommer placeras i anslutning till de befintliga  
restavfallskärlen och din hyresvärd meddelar när ditt lägenhetshus  
börjar med utsortering av matavfall.

Matavfallspåsar och hållare till påsarna som behövs för utsortering av  
matavfall får du av din hyresvärd, via kommunen. Det är också hyresvärden  
som ser till att det finns nya matavfallspåsar att hämta när dina har tagit slut.

Genom att sortera ut matavfall och förpackningar från ditt restavfall  
hjälper du till att hålla nere kostnaderna för avfallshanteringen och kan  
på så sätt påverka din hyra.

DU KOMMER ATT FÅ ALLT SOM BEHÖVS  
FÖR ATT SORTERA MATAVFALL
✅  Matavfallspåsar 

✅  En hållare för påsen att ha i köket

SORTERA DITT MATAVFALL RÄTT PÅ SÄTT

Det är viktigt att sortera rätt och att bara  
använda de papperspåsarna som du får  
av Grums kommun. De är tillverkade  
för matavfallsinsamling.

Sakerna som matavfallspåsen inte gillar  
kan inte brytas ner och kan i värsta  
fall förstöra processen i anläggningen.  
Lämna dina förpackningar och ditt  
returpapper till återvinning och lägg det  
övriga i din vanliga soppåse.

DET HÄR GILLAR INTE MATAVFALLSPÅSEN!

• Tobak
• Tyger
• Grillkol, aska
• Kattsand
• Stearinljus
• Tuggummi
• Blöjor och bindor
• Plastförpackningar  

i alla former
• Jord från t.ex. krukväxter
• Dammsugarpåsar

DET HÄR GILLAR MATAVFALLSPÅSEN!

• Ägg, äggskal
• Bröd
• Snittblommor
• Råa och tillagade matrester
• Godis och chips
• Fisk och skaldjur

• Frukt och grönsaker
• Kaffesump och kaffefilter
• Tepåsar utan lapp och snöre
• Ben från till exempel  

kyckling och kotletter
• Hushållspapper och ofärgade servetter

Mer information hittar du på: grums.se/matavfall


