SORTERA MERA
Boråsarna är bra på källsortering och nu är det dags att ta nästa steg och
dela matavfall och brännbart restavfall i separata kärl. Detta för att få bort
plasten från matavfallet då den svarta plastpåsen byts ut till en av förnybart
papper. Till det brännbara restavfallet kan vilken påse som helst användas,
färgen spelar inte längre någon roll.

INFÖR UTKÖRNING AV ERA NYA KÄRL
Vi ber er kontakta oss för att stämma av hur ert behov ser ut idag så att ni får rätt antal
papperspåsar, ventilerande hållare samt informationsmaterial. Önskar ni titta över era
fraktioner och eventuellt lägga till kärl för papper-, plast- eller andra förpackningar hjälper vi
gärna till med att skräddarsy en avfallslösning för ert avfall.
Kontakta Anders Hansson, 0705-95 14 52 alternativt via anders.hansson@borasem.se

NYA KÄRL
För matavfall kommer ni att få bruna kärl och för det brännbara restavfallet
behåller ni befintlig kärl alternativt får ett nytt i annan storlek vid behov.

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.
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PÅSE AV FÖRNYBART PAPPER
Den svarta plastpåsen byts nu ut till en av förnybart papper.
Sorterar gör du precis som tidigare. I papperspåsen läggs fruktoch grönsaksrester, te och kaffesump, kött-, fisk- och skaldjursrens samt övrigt matavfall.
Till papperspåsen på 8 liter tillhandahåller ni en ventilerande hållare
som skall användas inomhus för att få en torrare påse. Papperspåsen
finns i 2 olika storlekar 8 och 45 liter. Den större påsen är främst
för verksamheter som exempelvis storkök och restauranger.

PAPPERSPÅSAR
När det är dags att beställa nya papperspåsar kommer ni kunna göra det
på mina sidor som kommer att lanseras under 2022 alternativt kontakta Kundcenter.
Papperspåsar ingår i taxan men en utkörningskostnad på 200 kr inkl moms tillkommer för
leverans alternativt att ni hämtar på ÅVC. På mina sidor går det även att se fakturor och
abonnemang samt göra tilläggstjänster. Mina sidor kommer ni att hitta på borasem.se
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