
FLERBOSTADSHUS

Insamling av matavfall
– en insats för miljön
FLERBOSTADSHUS



Hur går det till?
Utrustningen ingår i den grundavgift din förening / fastighetsägare redan 
betalar. Det kostar alltså inget extra att ansluta er. För att premiera 
bostadsrättsföreningar och fastighetsägare till flerbostadshus ger 
 kommunen en rabatt på grundavgiften. Se kommunens hemsida  
www.upplandsvasby.se/avfallstaxa eller kontakta Väsby Direkt, tryckval 4  
för att se årets rabatt.  Utrustningen innehåller bruna papperspåsar och 
påshållare att använda i köket för att lägga matavfall i. Det är jätteviktigt 
att du använder de bruna matavfallspåsarna och pås hållaren. Påsarna 
rymmer ca fem 
liter matavfall 
och är gjorda av 
vatten avvisande 
papper. Det 
innebär att 
pappret  släpper 
genom vatten
ånga men inte 
vattendroppar. 

Påsen ska sättas 
i den  särskilda 
påshållaren. 
Påshållarens 
konstruktion 
gör att luft 
cirkulerar runt 
 påsen och den 
ventileras så att 
fukten från mat

I Upplands Väsby kommun har alla bostadsrättsföreningar  
och fastighetsägare till flerbostadshus möjlighet att erbjuda 
de boende att sortera ut sitt matavfall. Om du som boende 
är  intresserad av matavfallsinsamling kontaktar du din styrelse 
 eller fastighetsägare.



Vad räknas som matavfall?
I den bruna påsen kan du lägga rester av till exempel fisk, fågel, kött, 
grönsaker, rotsaker, frukt, bröd och gryn, kaffesump och filter samt 
teblad och tepåsar. Större ben än fläskkotlettsben lägger du i den vanliga 
soppåsen bland brännbart hushållsavfall.

avfallet dunstar. Det gör att påsen håller sig torr och inte går sönder.  
Skulle ändå olyckan vara framme, så går påshållaren att diska både i 
maskin och för hand. 

Ni kommer också att få särskilda sopkärl där ni lägger påsarna med 
mat avfall. Kärlen rymmer 140 liter, är bruna och ventilerade. Eftersom 
kärlen är ventilerade kan vatten avdunsta från avfallet. Det minskar 
risken för att av fallet ska börja ruttna och lukta illa. 



U
P

P
LA

N
D

S 
V

Ä
SB

Y
 K

O
M

M
U

N
  

 F
E

B
R

U
A

R
I 

2
0

1
7

08590 970 00 • www.upplandsvasby.se

Upplands Väsby kommun är miljöcertifierat enligt ISO 14001:2004. 
Målet är att vårt gemensamma miljöarbete ska bidra till ständiga 
förbättringar, en bättre miljö och ett hållbart samhälle. Matrester 
är en resurs som kan återvinnas genom rötning. Matavfallet från 

 kommunen blir till biogas och biogödsel.


