Tips för påse och sopkärl
MATAVFALLET

Allmänna tips för papperspåsen
•

Använd alltid luftad behållare för dina matavfallspåsar. Täta behållare till exempel hinkar eller plastpåse gör att
papperspåsen blöter igenom (blottnar upp). Har du inte kvar den som lämnades ut när matavfallsinsamling infördes finns
luftade behållare att hämta på alla återvinningscentraler samt på kommunens kundtjänst.

•

Låt blött matavfall rinna av i vasken innan du lägger det i papperspåsen.

•

Byt papperspåse ofta även om den inte är full.

•

Påsen går inte sönder även om du ser fuktfläckar på utsidan. Det är helt normalt.

•

Stäng papperspåsen ordentligt genom att rulla ihop den före du lägger den i kärlet.
Fyll inte för fullt utan se till att matavfallet inte överstiger strecken inne i påsen.
Då kan den bli svår att stänga.

Vår- och sommar

Höst- och vintertips

Utomhus:

Under den kalla årstiden kan det bli problem med att
papperspåsen fryser fast i kärlet (precis som med majsstärkelsepåsen). Titta gärna till kärlen innan tömning och
försök att peta loss de påsar som frusit fast. Det är du som
fastighetsägare som ansvarar för att de inte sitter fast vid
tömningen. Chauffören som hämtar avfallet har inte som
uppgift att göra det.

•

Skölj och skura ur kärlet med jämna mellanrum. Ta
ordentligt med vatten och skura med borste.

•

Ställ kärlet så skuggigt som möjligt och gärna utomhus istället för i soprummet så att det kan ventileras
ordentligt.

•

Får du problem med flugor/larver (som ibland kunde
ske med majspåsar varma sommardagar) Smörj med
lite ättika runt kanterna i kärlet. Det tar bort dåligt lukt
och håller flugorna borta. Alternativt kan du strö lite
vanlig trädgårdskalk runt kanterna. Flugorna trivs inte i
varken sur eller basisk miljö.

För att minska risken för fastfrysning:
•

Låt blött matavfall rinna av ordentligt i vasken innan du
lägger det i papperspåsen.

•

Låt påsen ligga i en hink (eller liknande) utomhus och
frysa till en liten stund innan den läggs i kärlet. Det
minskar risken att påsen fryser fast

•

Håll bruna kärlet rent, det minskar risken för fastfrysning.

Biohylla för bruna sopkärlet finns att köpa för den som
vill. Biohyllan är en utfällbar hylla som man monterar inne i
sopkärlet. På hyllan kan du lägga matavfallspåsen så att den
fryser till på vintern.
När det är dags för nästa matavfallspåse puttar du ner den
frusna påsen och lägger den nya på biohyllan. När sopkärlet
töms fälls Biohyllan automatiskt upp för att inte blockera
tömningen. Den kostar 100 kr och man betalar via Swish
när man hämtar den. Finns att köpa på alla återvinningscentraler samt kundtjänst i Stadshuset.

Mer information
skelleftea.se/papperspåse
Kundtjänst 0910-73 50 00, knappval 3

