SORTERA MERA
Vi ställer om insamlingen av avfall för att på sikt öka sorteringsgraden. För dig
innebär det att matavfall och brännbart restavfall ska sorteras i var sitt kärl.
Den svarta plastpåsen byts ut till en av förnybart papper. Till det brännbara
restavfallet kan du använda vilken påse som helst, färgen spelar inte längre
någon roll.

VARFÖR NYTT INSAMLINGSSYSTEM?
Vårt insamlingssystem har byggt på svarta och vita påsar som har sorterats på Sobacken
med optisk utsortering. Nu står vi inför en situation att utveckla insamlingen av avfall och öka
sorteringsgraden.

NYA SOPBILAR
Bilarna som tömmer kärlen har två olika fack och avfallet hålls åtskiljt under transporten och
töms sedan var för sig för att omvandlas till fjärrvärme, el och biogas.

TIPS!

MATAVFALL
I papperspåsen sorteras matavfall, till
exempel frukt- och grönsaksrester, te och
kaffesump, kött-, fisk- och skaldjursrens och
övrigt matavfall.

Frityrolja och större mängder matolja hälls på flaska
med kork och lämnas på
återvinningscentral.

VISSTE DU ATT. Matavfallet omvandlas till biogas.

BRÄNNBART RESTAVFALL
Som brännbart restavfall sorteras avfall som
inte går att återvinna, till exempel kuvert, tops,
trasiga skor, blöjor, kattsand, blomjord och
hushållspapper.

TIPS!

Brännbart restavfall
kan läggas i vilken
återvunnen påse
som helst.

VISSTE DU ATT. Avfallet krossas och omvandlas till fjärrvärme,
fjärrkyla och el till stora delar av Borås.
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PÅSE AV FÖRNYBART PAPPER
Den svarta plastpåsen har bytts ut till en av förnybart papper.
Sorterar gör du precis som tidigare. I papperspåsen läggs frukt- och
grönsaksrester, te och kaffesump, kött-, fisk- och skaldjursrens
samt övrigt matavfall. Låt gärna avfallet rinna av innan du lägger
det i påsen. Använd den medföljande ventilerande hållaren. Den
minskar lukt och ger en torrare påse.

TIPS FÖR PAPPERSPÅSEN
•

Använd den ventilerande påshållaren som du fått, den luftar påsen och håller den torrare.

•

Ställ inte ner påshållaren i en vanlig sophink eller trä en plastpåse utanpå. Täta behållare
skapar luktproblem eftersom fukten stängs inne och papperspåsen går då sönder.

•

Lägg gärna lite tidningspapper eller använt hushållspapper i botten.

•

Blanda i använt hushållspapper eller servetter.

•

Låt blött matavfall rinna av innan du lägger det i matavfallspåsen.

•

Torrskala frukt och grönsaker.

•

Fyll aldrig påsen över den streckade linjen.

•

Byt påse efter två till tre dagar även om den inte är full.

•

Stäng matavfallspåsen ordentligt.
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