
Tack för att du
sorterar

och förvandlar dina matrester till klok energi

Avfallshantering Östra Skaraborg AÖS är ett  

kommunalförbund med Falköping, Hjo, Karlsborg,  

Skövde, Tibro, Töreboda, Gullspång, Mariestad och 

Skaras kommuner som medlemmar.

AÖS uppgift är att ansvara för insamling, behandling,  

planering och information rörande hushållsavfallet.

Vill du veta mer kan du läsa mer på www.aos.skovde.se.
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Checklista! Så här lyckas du med sorteringenDetta ska inte slängas 
i den bruna påsen

Plast
Jord
Sand, kattsand
Tobak, fimpar och snus
Tyg
Förpackningar
Växt- och trädgårdsavfall
Blöjor
Rötter och jord från 
grönsaker i kruka

Släng alla typer av 
matrester

Skal från frukt, grönsaker, 
ägg och skaldjur
Bröd, kex och kakor
Mindre ben och rester från 
kött, fisk och fågel
Pasta, ris och potatis
Mejeriprodukter
Vissna blomblad
Hushållspapper och servetter
Kaffefilter och tepåsar

Låt blöta matrester rinna av innan de slängs.
Låt påsen stå i påshållaren. 
Fyll påsen till den streckade kanten. 
Byt påse ofta.

Tänk på att ta bort plast runt grönsakerna och annat embal-
lage som inte hör hemma bland matavfallet. Det är viktigt att 
bara matavfall hamnar i den bruna påsen!  Det gör att det blir 
en bra kvalitet på matavfallet.

Byt din påse efter två till tre dagar eller när du fyllt den till 
den streckade kanten. Lägg aldrig papperspåsen  
i plastpåsar! Lägg påsen i den bruna tunnan eller den lucka 
som är avsedd för matavfallet!

OBS! Montering av hållare
Skruva ej fast den på insidan av 
skåpsluckan då det på sikt 
kommer att förstöra luckan. Tack för dina matrester

Vik ut den bruna papperspåsen och 
platta till den i botten. Sätt den i 
hållaren. Det är viktigt att använda 
hållaren eftersom den gör att luft 
kan cirkulera runt påsen så att den 
håller sig så torr som möjligt.

Alla kan sortera sitt avfall! Det är enkelt och viktigt för framtiden. 
Här nedan ser du några enkla steg som är bra att tänka på. 

Vik ner kanterna runt papperspåsen. 
Det gör det lättare att återförsluta 
påsen väl.

Lägg ditt matavfall i påsen. Låt 
blöta matrester rinna av i vasken. Är 
ditt matavfall mycket blött kan du 
använda dubbla påsar.  Fyll din påse 
max till den streckade linjen. 

Återförslut påsen ordentligt genom 
att rulla ihop kanterna. Lägg sedan 
påsen i det bruna sopkärl som är av-
sett för matavfall eller om det finns 
sopskåp, i den lucka som är avsedd 
för matavfall.

Avfallet blir till energi
För att leva upp till de nationella målen för håll-
bar utveckling och en bättre miljö har AÖS, 
som ansvarar för hushållens avfall i din 
kommun, ett system för att återvinna matavfall.

Avfallstaxan, som reglerar kostnaden för hämt-
ning av avfall, styr oss som fastighetsägare att 
införa matavfallsortering för flerbostadshus. Därför 
inför EHCC under 2019-2020 ett nytt system 
för sophämtning i samtliga fastigheter vilket 
innebär att alla hyresgäster framöver 
uppmanas att återvinna matavfallet som 
uppstår i hushållen!

Det är viktigt att vi får din hjälp som hyresgäst 
att göra detta så bra som möjligt för att undvika  
problem och kostnader som på ett eller annat 
sätt får tas ut via hyran.

21 3 4

Källsortering 6 siding_PO.indd   4-6 2017-11-25   20:42


