Så här lätt gör du en viktig insats!

Visste du att din soppåse är en

energidoldis?

Sortera ditt matavfall och bidra till en bättre miljö
Klimatfrågan är ständigt aktuell och det talas mycket om hur viktigt det är
att vi alla hjälps åt i kampen för en bättre miljö. Karlskoga Energi & Miljö ska
nu på uppdrag av Karlskoga kommun göra det möjligt att nå avfallsplanens

För dig som bor i lägenhet
I det gemensamma soputrymmet kommer det att finnas bruna kärl för dina påsar med
matavfall och gröna/gråa kärl för ditt övriga hushållsavfall. När matavfallspåsarna är slut
finns det nya paket att hämta i det gemensamma soputrymmet. Påsarna kan även hämtas hos Karlskoga Energi & Miljö på Skrantahöjdsvägen 38 eller på Mosseruds avfallsanläggning.

mål. Det nationella miljömålet säger att vi ska sortera ut minst 35 % av allt
matavfall i Sverige.

Vad händer med ditt avfall?
Det matavfall vi hämtar hos dig kan användas till rötning eller kompostering.
Rötning är mikrobiologisk nedbrytning av organiskt avfall i en syrefri miljö. Vid rötning
bildas biogas, som i huvudsak består av metan och koldioxid. Biogasen används med fördel
som fordonsbränsle, men den kan även utnyttjas för el- och värmeproduktion.
Kompostering är naturens egen metod att bryta ner det organiska avfallet med
hjälp av syre och mikroorganismer. Vid kompostering utvecklas värme, som mest
60-70 grader. Kompost är ett långtidsverkande gödselmedel och används därför till jordförbättring i trädgårdar och parker.

Hur kommer det att fungera hos dig?
Du får en mindre behållare som du förvarar på ett praktiskt ställe, t.ex. bredvid din soppåse
under diskbänken. I behållaren placerar du en påse som är tillverkad av ett material som
klarar fuktigt matavfall. Till att börja med får du ett paket med 80 påsar tillsammans med
den speciella behållaren.
För dig som bor i villa
Vi levererar ett 140 liters brunt plastkärl där du lägger dina påsar med matavfall och ett
190 liters grönt plastkärl för ditt övriga hushållsavfall (det gröna kärlet ersätter ditt tidigare
säckställ).
När du behöver fler matavfallspåsar lägger du bara ut en markör (som du får av oss)
på kärlet. Avfallshämtarna kommer då att lämna en inplastad förpackning med nya påsar.
Påsarna finns även att hämta hos oss på Karlskoga Energi & Miljö, Skrantahöjdsvägen 38
eller på Mosseruds avfallsanläggning.
Ditt avfall hämtas var 14:e dag. Dina båda avfallskärl töms emellertid inte samma vecka
utan kärlet för matavfall den ena veckan och kärlet för övrigt avfall den andra.

1. Du får en behållare av
oss som du kan montera
intill din vanliga soppåse.
I behållaren placerar du
påsen för matavfall.

2. Här lägger du alla
dina matrester. Låt dem
rinna av ordentligt innan
du häller dem i påsen
för att undvika lukt.

3. Det är viktigt att
du kan stänga påsen
ordentligt när den börjar
bli full. Därför bör du inte
fylla den till mer än tre
fjärdedelar.

4. Du bör gå ut med ditt
matavfall till det bruna
kärlet var 3-4:e dag.

Vad är matavfall?
• Matrester av kött, fisk, frukt, ägg, grönsaker, ost, mjölk, ris och pasta
• Kött- och fiskben, fiskrens samt skaldjursrester
• Frukt, ägg- och grönsaksskal
• Bröd, kex, kakor och bullar
• Kaffe- och tesump samt kaffe- och tefilter
• Vissna blommor och krukväxter
• Hushållspapper och servetter
• Popcorn, godis och choklad

Att tänka på
• Du ska inte fylla påsen för matavfall mer än till tre fjärdedelar så att
du utan problem kan vika ihop den ordentligt. Har du väldigt lite avfall
bör du ändå gå ut med det var 3-4:e dag.
• Det är viktigt att du använder vår behållare och inte någon egen hink
eller liknande. I vår behållare får påsarna andas, vilket är viktigt.
De går annars sönder.
• Låt matresterna rinna av ordentligt innan du lägger dem i pappers-		
påsen för att undvika lukt.
• Trädgårdsavfall hämtas som vanligt 2 gånger om året (information om
när finner du på vår hemsida).
Ja, det är verkligen mycket som gömmer sig i en vanlig soppåse. Du har en
energidoldis hemma under diskbänken som behöver komma till användning. För tänk så enkelt vi kan göra en insats för miljön genom att sortera
vårt matavfall. Hör gärna av dig om du har några frågor angående insamlingen av hushållsavfall. Du når oss dygnet runt på 0586-750 100 eller via
e-post info@karlskogaenergi.se.
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På vår hemsida www.karlskogaenergi.se kan du även läsa om vanliga
frågor och svar.

