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SÅ HÄR FUNGERAR  
SORTERING AV MATAVFALL
Hej! Här kommer information om hur du ska sortera matavfall. 

Din fastighetsägare har bestämt att du som bor, eller arbetar, i det 
här huset ska sortera matavfall. Matavfallet som vi samlar in kan 
användas till biogas till bilar och bussar. Dina val för miljön gör 
skillnad för framtiden, tack för din hjälp!

Du ska samla ditt matavfall i den matavfallshållare som du får av din 
fastighetsägare och du behöver tänka på följande:

• Det är viktigt att använda rätt påsar till ditt matavfall eftersom 
de är framtagna till detta ändamål med tanke på hållfasthet, 
miljövänlighet och möjlighet för sophämtaren att se att det  
bara är matavfall i påsen. 

• Ta bort eventuell plast och andra förpackningar från 
matresterna.

• Låt matavfallet rinna av innan du lägger det i påsen.

• Knyt igen påsen ordentligt när den är full och lämna den i husets 
tunna.

Observera att matavfallstunnan bara ska fyllas till linjen inuti tunnan. 
Är det fullt, titta om det finns plats i någon annan matavfallstunna. 
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DET HÄR ÄR MATAVFALL
Matavfall är rester av mat, till exempel:

• Kött- och fiskben

• Ris, mjöl, pasta

• Ägg och äggskal

• Frukt och grönsaker

• Te, tepåse (utan eventuella etiketter och häftklammer)

• Kaffesump och filter

• Bröd och kakor

• Rester från blommor (inte jord)

• Popcorn, godis, choklad

• Servetter och hushållspapper om de använts vid  
   matlagning och måltider

Kontakta din fastighetsägare för att få information om hur du  
får en matavfallshållare och påsar.

NYTTIG APP 
Ladda gärna ner appen Söderköping Renhållning och VA som  
du hittar där du laddar ner appar. I appen hittar du en 
sorteringsguide, öppettider för kundtjänst och Hjälmsborg 
återvinningscentral, nyheter och driftinformation. Du kan läsa  
mer på www.soderkoping.se/app

Trevlig sortering önskar Söderköpings kommun!
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KONTAKT
Kontakta din fastighetsägare om du saknar påsar eller har frågor om 
ditt soprum.

FRÅGOR OM SOPSORTERING
Har du frågor om sopsortering kan du ringa till kommunens 
kundtjänst. 
 
Kundtjänst VA och Renhållning
Telefon: 020-23 30 22
E-post: va.renhallning@soderkoping.se

Telefontid: Vardagar kl. 10-11.30 och 13-14


