Nu kan du sortera
ut mat igen!
Sort your food waste. For information
in english visit www.hem.se/matavfall

hem.se/matavfall

Sortera ut din mat,
en insats som gör skillnad!
Äntligen! Nu kan du på nytt bidra till matavfallsinsamlingen i Halmstad. Efter nästan ett års uppehåll
är vi glada att turen kommit till just dig och din
fastighet igen.
Precis som tidigare ska maten läggas i den gröna
plastpåsen för matavfall. Nytt är att den gröna påsen
sedan slängs i den särskilda, bruna soptunnan som är
avsedd bara för matavfall.
Vi kommer att fasa in utsorteringen av matavfall för
lägenheter succesivt under en tid. Det innebär att alla
hyresgäster i Halmstad inte startar samtidigt.

Bara mat, tack!
Av ditt matavfall blir det både biogas, till ett fossilfritt
bränsle för våra bilar, och biogödsel till lantbrukarnas
åkrar. Det är därför väldigt viktigt att du bara lägger
mat i de gröna plastpåsarna.

HAR DU FRÅGOR? KONTAKTA OSS!
Frågor om sortering
och återvinning:
HEM | www.hem.se
info@hem.se
035 190 190

Frågor om miljörum
och soptömning:
Kontakta din hyresvärd

Så gör du steg för steg:
1. SORTERA UT MATEN
Matavfall är det som blir kvar på
skärbrädan när du lagat din mat och
det som blir kvar på tallriken när du
ätit upp den.

2. STÄNG PÅSEN ORDENTLIGT
När påsen är full eller du haft den i
några dagar, har den gjort sitt. Knyt
påsen ordentligt med en dubbelknut.

3. SLÄNG I BRUN SOPTUNNA
Matavfallspåsen slänger du i den
bruna soptunnan som står där du
slänger dina vanliga sopor.

SLUT PÅ PÅSAR?
Nya påsar hittar du i de flesta matbutiker, eller på våra återvinningscentraler Villmanstrand och
Flygstaden.



Frukt och
grönsaker

Matrester

Tepåsar och
kaffefilter

Ben och rens

Exempel på vad du slänger
i din vanliga soppåse:

Bindor
och blöjor

Cigaretter
och snus

Fönsterkuvert

Hundbajs
och kattsand

Klipp ut och spara så blir det lätt att sortera!

Detta slänger du i din gröna
plastpåse för matavfall:

