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Varje skrutt räknas. Även din. Skrutten och maten inne-

håller näring och energi. Den kan vi ta tillvara på!

Av ett ton rötat matavfall kan man köra 125 mil med en 

biogasbil.

Att framställa fordongas av matavfall är ett av de bästa 

sätten att minska utsläppen av koldioxid. 

Grödorna på åkrarna blir glada. Biogödsel från matavfall har 

högt näringsvärde och en bra sammansättning av de ämnen 

grödorna behöver.

Vi på ÖKRAB värnan om miljön! Tack vare matavfallssortering

tankar vi våra sopbilar med biogas.

Insamling av matavfall är ett utmärkt miljöval helt enkelt. 

Var för?

Behöver du nya påsar? Inga problem. Kläm fast en tom 

påse i locket på kärlet så vet vi att du behöver nya och 

lämnar ut dem vid nästa tömning. 

Självklart kan du också hämta nya matavfallspåsar på 

återvinningscentralerna i Simrishamn, Tomelilla och på 

Måsalycke utanför S:t Olof. 

Mera information fi nns på www.okrab.se, är du osäker 

kontakta oss via mail eller telefon så skall vi försöka svara 

på dina frågor. Lycka till med ditt nya liv som matavfalls-

återvinnare och glöm inte att varje skrutt räknas, även din!

Nya påsar ?

Med hjärtat för det
gr öna Öster len.



Hej!
Först och främst vill vi säga TACK! 

Tack för att just du vill ta chansen att förbättra 

miljön på vår jord.

Varje skrutt räknas. Även din. 

Ja, så är det faktiskt. 

Visste du att matrester och överblivna livsmedel 

står för nästan hälften av vikten i en vanlig soppåse? 

Den vikten kan förvandlas till både biogas och 

biogödsel genom att vi återvinner matavfallet 

biologiskt.  Wow! 

Det gör alltså skillnad. 

Häng med nu, 

så ska vi förklara hur det går till!

ÖKRAB

5 cm

1 Hållare & påsar
Använd den bruna hållaren och de papperspåsar 

du fått i ditt sopkärl. Använd bara denna typ av 

påsar, de har viktiga funktioner.

Påsarna är specialtillverkade så att de inte släpper 

igenom vattendroppar, utan bara vattenånga. 

Påsen sätter du i den särskilda påshållaren som gör 

att luften cirkulerar runt påsen. Detta gör att vattnet 

avdunstar och påsen  går inte sönder. Smart va!

2 Stänga påsen?!
Vik ner kanten på påsen, så den står stadigt. Lägg dina matrest-

er i påsen. Den rymmer 9 liter men fyll den bara till strecket på 

påsen så att du lätt kan försluta den med klisterlappen på bak-

sidan av påsen. Byt matavfallspåse ofta, minst var tredje dag.

3 Släng påsen i rätt del!
Dags att slänga matavfallet i ditt sopkärl! 

Välj den högra delen som är märkt med 

texten matavfall.  I den vänstra delen 

lägger ni ert restavfall.

4 Hämtning
Reno Norden kommer och tömmer ditt kärl och processen för 

att återvinna det du sorterar fortsätter. Bra jobbat!

Detta matavfall kan ni lägga i den bruna påsen:

	 •	 Alla	matrester	(tillagade	eller	råa)

	 •	 Grönsaker,	rotfrukter	och	frukt

	 •	 Ris,	mjöl,	pasta

	 •	 Ägg	och	äggskal

	 •	 Skaldjursrester

	 •	 Bröd,	kex,	kakor	och	bullar

	 •	 Mejeriprodukter	och	matfett

	 •	 Kaffesump	och	kaffefilter

	 •	 Tesump	och	tepåsar

	 •	 Popcorn,	godis	och	choklad

	 •	 Servetter	och	hushållspapper

	 •	 Kött	och	fiskrester

	 •	 Spola	gärna	av	ditt	kärl	när	det	är	nytömt	eller	tvätta	det		

  med ättikslösning. Låt det torka innan du använder det.

	 •	 Skaka	gärna	kärlet	kvällen	innan	tömning	så	att	alla			

  påsar lossnat i sopsorteringskärlet.

	 •	 Vid	kall	väderlek	kan	påsarna	frysa	fast	i	kärlet	-	lägg	då		

  en tidning i botten.

	 •	 	Vid	varma	sommardagar	-	försök	att	placera	kärlet	på	en		

  skuggig och vädrad plats.

Vad är vad?

Ta hand om ditt nya kärl!

Blöta matavfallspåsar? Så här undviker du det:

	 •		 Lägg	lite	tidnings-	och	hushållspapper	i	botten	av		 	 	

  påsen om du kommer att kasta mycket blött matavfall.

	 •		 Låt	kaffesump,	tepåsar,	potatisskal	och	annat	blött	rinna		 	 	

  av i vasken en stund innan det läggs i matavfallspåsen.

	 •		 Använd	dubbla	matavfallspåsar	om	det	är	riktigt	blött!

Luktar det? Följ dessa tips för att undvika det:

 •		 Använd	hållaren	som	du	fått	så	att	lukten	kan	cirkulera			 	

  kring påsen.

	 •		 Diska	hållaren	då	och	då,	den	tål	diskmaskin.

	 •		 Skölj	illaluktande	avfall	som	till	exempel	räk-	och	

  kräftskal i kallt vatten. Rulla sedan in dem i tidningspapper.Tip
s!

Tip
s!
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