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Matavfalls–
insamling: 

Upplands Väsby kommun är miljöcertifi erat enligt 
ISO 14001. Målet är att vårt gemensamma 

miljöarbete ska bidra till ständiga förbättringar, en 
bättre miljö och ett hållbart samhälle. Matrester är 

en resurs som kan återvinnas genom rötning. 
Matavfallet från kommunen blir till biogas och biogödsel.

I den bruna påsen kan du lägga matrester av till exempel: 
• fi sk, fågel och kött 
• grönsaker, rotsaker och frukt 
• bröd och gryn 
• kaffesump och fi lter 
• teblad och tepåsar 
• skal av frukt, grönsaker och t.ex. räkor
Ben större än fl äskkotlettsben lägger du i den vanliga soppåsen. 

Vad ska inte ligga i påsen?
• kattsand och bur-strö
• fi mpar och snusprillor
•  förpackningar 

(inte ens plasten på 
gurk-stumpen!)

Vad ska ligga 
i bruna pAsen?
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Bruna pasen  

pashallaren

Tips for Bruna 
soptunnan:
För att hålla din bruna soptunna fräsch samt underlätta 
för de som hämtar den kan du göra följande: 

•  När det är varmt ute, placera soptunnan så skuggigt som 
möjligt.

•  När det är kallt ute, lägg tidningar i botten av soptunnan så 
minskar risken för att påsarna fryser fast.

• Du kan själv göra rent din soptunna med vanligt vatten. 
•  Låt då locket stå öppet och lägg helst inget matavfall i den 

tills tunnan har torkat ordentligt.

•  Se till att matavfallet är så torrt som möjligt. 
Du kan t.ex. skala frukt och grönsaker direkt  
ner i påsen.

•  Du kan slå in sånt som luktar mycket i tidningspapper  
innan du lägger det i påsen och släng påsen på en gång. 

• Byt påsen var 2–3 dag, även om den inte är full. 
• Vik ihop påsen ordentligt så stannar lukten i den.
•  Om påsen är blöt sätt en extra brun påse utanpå innan  

du lägger den i kärlet.
•  Lägg påsen med botten nedåt i kärlet så att innehållet inte 

ramlar ut.

Tips for koket:

Vad kul att du har börjat med matavfallsinsamling. 
Här följer lite tips och information för hur du ska  
använda utrustningen du fått och vad som ska ligga i 
den bruna påsen.

Hej!

OBS! INGA PLASTPÅSAR  
I MATAVFALLET!  

Ligger det annat material i matavfallet  
går det inte att röta till biogas  

– och då har vi ju sorterat i onödan!

❤
•  Placera påshållaren där det passar dig bäst: På golvet i  

skåpet under diskbänken, upphängd på en skåpdörr eller på  
köksbänken. Huvudsaken är att du använder den. 

•  Påshållaren ventilerar påsen och gör att den håller sig torr  
och inte går sönder. Skulle ändå olyckan vara framme, så går  
påshållaren att diska både i maskin och för hand. 

•  Sätt den bruna matavfallspåsen i hållaren och vik ner kanten 
till den streckade linjen. Om du har blött matavfall lägger du 
lite hushållspapper i botten av påsen. 

• Påsen är full när den är fylld till den streckade linjen. 
Upplands Väsby kommun tvättar din  

bruna soptunna en gång om året. 
Det brukar ske i september och  

du kommer bli informerad i god tid innan.


