
Ditt matavfall ska bli till nytta… Sortera Smart!



Du är det första steget!
Mönsterås kommun kommer under hösten 2018 att börja samla 
in matavfall, en resurs som vi kan ta tillvara genom att sortera 
smart. Att sortera ut matavfall är en viktig miljöinsats, det första 
steget tas i ditt kök. Det ska vara lätt att göra rätt och i denna 
broschyr kommer vi att berätta hur du ska göra.

Det viktigaste att tänka på är att äta upp den mat som du köper 
hem, det ska bli så lite matsvinn som möjligt. Det som trots allt 
blir över vill vi ta hand om och göra biogas och biogödsel av.  
Biogas kan användas som fordonsbränsle och biogödseln går  
tillbaka till våra åkrar. Tillsammans sluter vi ett kretslopp.
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Visste du att… 
de flesta av KLT:s 

bussar går på biogas!

Med 
positiv energi
Insamling av matavfall är ett mål i Mönsterås 
kommuns avfallsplan och bidrar till en hållbar 
utveckling. 

Vi är glada att vi nu kan ta detta steg  
tillsammans med dig så att matavfallet  
kan komma till nytta. Det är bra för vårt  
klimat, nu och i framtiden!



Det är lätt att sortera smart
För att sortera ut ditt matavfall får du ett brunt sopkärl, påshållare och bruna  
papperspåsar av oss. I den bruna påsen ska du bara lägga matavfall som skal,  
skruttar, matrester och liknande. Glasspinnar, tuggummi, snus, blomjord, 
kattsand eller blöjor är exempel på saker som inte platsar i den bruna påsen.

Enkelt! Tänk att det som blir över när du lagar mat eller äter är det som ska läggas 
i den bruna påsen.

1 Veckla ut den bruna påsen 
och sätt den i hållaren, för den 
behöver stå luftigt. Vik ned en 
kant upptill, så har du en torr 
del att tillsluta den med.

3 Fyll bruna påsen till ungefär 2/3  
så att du lätt kan stänga den  
ordentligt.

2 Låt blöta matrester rinna av i 
din vask innan du lägger det i 
påsen. 

4 Stäng påsen genom att rulla 
ihop överdelen noga. Byt påse 
minst var tredje dag.

5 Placera den bruna påsen i  
sopkärlets metallhållare. Då 
torkar den till och du undviker 
att den fryser fast i kärlet.

Enkla steg

Tänk på att… 
förpackningar och 

plast inte får följa med 
i den bruna påsen. 

TACK FÖR

HJÄLPEN!

Visste du att… 
på 1 000 bananskal  

kan man köra en  
personbil 75 km.
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Påsar som 
gör skillnad
När du får ditt nya bruna kärl medföljer en påshållare och en 
uppsättning påsar. När du behöver nya påsar klämmer du en 
påse i locket till ditt kärl så får du nya påsar inom två veckor.
Du som bor i flerfamiljshus får bruna påsar av din hyresvärd.

Om du får akut slut på påsar kan du hämta nya på  
Mörkeskogs avfallsanläggning, receptionen i kommunhuset, 
samt vissa matbutiker i kommunen.  
För utlämningsställen, se vår hemsida www.monsteras.se

Tips!
Ställ ditt kärl på en skuggig plats. 
Spola av ditt bruna kärl vid behov, 

för att få bort dålig lukt kan du 
använda lite ättika.

Tänk på oss
På tömningsdagen ställer du ut ditt kärl senast kl. 06.00. 
Lockets öppning ska alltid vara mot vägen. Kärlet ska stå 
på plan mark, i gatu/trottoarnivå och det ska vara fritt en 
meter runt kärlet. 

På vintern kan du hjälpa oss genom att ta bort snövallar, 
skotta och sanda kring ditt kärl.

På sommaren tar du bort högt gräs och annan växtlighet 
runt ditt kärl.
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Viktigt!
Tänk på att alltid använda  

de bruna påsarna.
Plast i någon form är aldrig 

tillåtet i sopkärlet för matavfall.

BRA
JOBBAT!
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Frågor?
På vår hemsida finns svar på de vanligaste  
frågorna kring hur du ska sortera ditt matavfall. 
Såklart kan du också ringa 0499-178 80  
eller maila morkeskog@monsteras.se 

www.monsteras.seTack för maten!
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