Till dig som
bor i småhus!

Lämna dina
matrester till
återvinning

Biogas från matavfall
ger 85% lägre växthusutsläpp än bensin

85%

Ditt matavfall
blir till biogas
och biogödsel
Avfall är en värdefull resurs som vi måste ta vara på.
Cirka 40% av avfallet i soppåsen är matavfall. Om det
istället sorteras ut kan det behandlas biologiskt
genom rötning och omvandlas till biogas och biogödsel.
Biogas används som bränsle i sopbilar, bussar och bilar
istället för bensin och diesel, vilket bidrar till att minska
klimatpåverkan. Biogödsel används som växtnäring
i jordbruken istället för konstgödning.

Från sopor till
soppa – så här
går det till

Biogas

2,5 km
På en påse med rötat matavfall
kan du köra 2,5 km med bil

Hygienisering
Kvarn

Rötkammare

Biogödsel

Det tar cirka 30 dagar att röta avfallet. Sedan lämnar
det anläggningen som biogas och biogödsel.

Ja, nej, nja?
Några korta ja och nej om vad som ska ner i påsen

Påse och behållare
Matrester (råa och tillagade)
Frukt- och grönsaksrester
Pasta
Ris
Bröd
Kött, fisk och skaldjur
Fisk-, fågel och köttben
(max storlek som kotlettben)
Kaffesump
Kaffefilter
Tepåsar (av papper)

Krukväxter
Jord
Sand
Plastpåsar
Plastfilm
Tobak
Snus och fimpar
Kattsand och strö
Grova köttben

I köket använder du en särskild papperspåse från SEOM
samt en påshållare. Matavfallspåsarna är särskilt
anpassade för matavfallsinsamling och rötning så det är
viktigt att endast dessa påsar används.
1. Låt blött matavfall rinna av
innan det läggs i påsen.

strecket. Samma påse kan
användas i 2–3 dagar i rad.

2. Lägg gärna begagnat
hushållspapper i påsen för
att suga upp fukt.

4. Rengör dina kärl regelbundet
så minskar problem med
lukt och fluglarver på
sommaren och fastfrysning
av påsarna under vintern.

3. Fyll inte påsen mer än till

Tack för dina
33 kilo – låt
oss nu bli
ännu bättre!

;)

Sollentunaborna sorterade ut 33 kg
per person under 2015. Lika mycket
matavfall finns kvar i soppåsen som idag
går till förbränning. När du sorterar ut ditt
matavfall gör vi mer biogas och biogödsel
– för miljöns skull.

Påsar levereras en gång per år till din fastighet. Extra påsar
och påshållare kan beställas via SEOM alternativt hämtas i
vår reception eller på kommunhuset.
Är du osäker på hur du ska sortera?
Fråga sorteringsguiden Sören, www.soren.nu
Vill du börja sortera matavfall? Kontakta kundservice!
Tel. 08-623 88 00, Epost: info@seom.se, www.seom.se

