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Sundbybergarnas matrester samlas in separat och återvinns genom 
rötning där biogas och biogödsel produceras. Så här kommer ni igång med 
sorteringen i fastigheten.

Matavfall
Så här går det till
Fastighetsägaren eller styrelsen och Sundby-
bergs stad kommer överens om en lämplig 
placering av matavfallskärl. Lämplig placering 
får avgöras från fall till fall, men en tumre-
gel är att matavfallskärl inte ska stå alltför 
lättillgängligt. Annars är det lätt att kärlet 
förvandlas till en vanlig soptunna där allt 
möjligt slängs.

Om kärlen ska stå utomhus bör de ställas i 
skåp. Inkastluckorna bör ha lås, som de boen-
de kan öppna med samma nyckel som går till 
andra gemensamma utrymmen.

Kommunen ställer sedan ut kärl. Ett kärl à 
140 liter räcker till cirka 14 normalhushåll (vid 
tömning en gång i veckan). Samtidigt leve-
reras startpaket som varje lägenhet ska ha: 
160 papperspåsar, en påshållare/korg och en 
informations-broschyr. Fastighetsägaren/sty-
relsen distribuerar paketen till lägenheterna.

Om påsarna och påshållaren
Påsarna är av papper och det är endast 
sådana som tas emot i anläggningen där 
matavfallet rötas. An-dra typer av kompost-
påsar trasslar in sig i maskinerna och orsakar 
driftstopp.

Påshållaren, eller korgen, ser ut som den gör 
för att påsarna ska få luft från alla håll, och 
inte bli blöta igenom. Det är också viktigt 
att den står luftigt och inte täcks över och 
att matresterna får rinna av innan de läggs i 
påsen.

När påsarna tar slut
Kontakta stadens servicecenter. Leverans 
sker till fastigheten, utan extra kostnad. Ni 
ordnar distributionen till lägenheterna. Det är 
bra om det går att ha ett litet lager papper-
spåsar, där de boende kan hämta själva vid 
behov.

Boende kan även hämta påsar här:
yy Stadshuset, Ö. Madenvägen 4, 
Hallonbergen
yy Återvinningscentralen, Enköpingsvägen 129
yy Biblioteket Signalfabriken, Esplanaden 10
yy Biblioteket Hallonbergen, Hallonbergsplan 7
yy Sundbybergs museum, Fredsgatan 4
yy Träffpunkten Allén, Vasagatan 9
yy ICA Nära Järvastaden, Brogatan 1

Matavfallskärlet rymmer 140 liter. Påshållaren kan fästas skåpluck-
an i köket. Påsar, påshållare, kärl, hämtning och behandling - allt 
detta ingår i er nuvarande sophämtningsavgift

Tipsa de boende om att använda påshållaren och inga andra källsorteringshinkar. De är ofta täta och då börjar påsarna nästan säkert att läcka!


