MATAVFALLSSORTERING
I Stockholm blir matavfallssortering obligatoriskt
för ALLA från 1 januari 2023.

Vad ska du som medlem göra
• Läs all information som du får.
• Delta i praktisk övning i april.
• Sätt igång och sortera ditt matavfall i maj 2022
• Sök mera information på SVOA hemsida om något verkar oklart
www.stockholmvattenochavfall.se
• Kontakta styrelsen om något som gäller vår förening verkar oklart.
Arbetsgrupp i vår förening
Mikael Porsklint
Jan Ekhult
Viera Larsson

Informationen på dessa sidor är baserad på fakta från
Stockholm Vatten och Avfall, www.stockholmvattenochavfall.se

1 januari 2021 blev det i Stockholm obligatoriskt för restauranger och
storkök som serverar fler än 25 portioner/dag att sortera sitt matavfall.
Förskolan SPIRA sorterar redan – de samlar sitt matavfall i kärl som
finns i soprummet för hus 85 och 87. Detta har fungerat mycket bra.
1 januari 2023 införs samma obligatorium för hushåll, både villor
och flerfamiljshus, samt för övriga verksamheter som till exempel har
pentryn för sina anställda. Det innebär att alla i vår förening inkl. våra
hyresgäster ska matavfallssortera.
Tidsplan
1. Information i tidningen i december 2021 och februari 2022
2. Stormöte 14 mars 2022
3. Praktisk övning 25 april 2022
4. Igångsättning 16 maj 2022
5. Utvärdering oktober 2022
Styrelsen kontinuerligt informerar om aktiviteter via anslag, hemsida
och Facebookgrupp.
Vilka fördelar ger matavfallssortering för oss?
Vi bidrar till en bättre miljö då vårt matavfall blir till biogas för
fordon men även biogödsel till böndernas odlingar.
Vi får en lägre ekonomisk belastning för sophantering då detta är gratis för våra medlemmar samt minskar hushållssopor där vi över tid kan minska antalet
hämtningar per år.

Stockholm Stads beslut att införa krav på matavfallssortering från
1januari 2023 vill vi implementera i förväg för att få ordning på eventuella barnsjukdomar – det tar tid för alla att vänja sig vid det nya
systemet.
Några fakta om matavfall
En svensk slänger i genomsnitt 97 kilo matavfall per person och år.
Som matavfall räknas både oundvikligt matavfall och onödigt
matsvinn. Kaffesump och bananskal är exempel på oundvikligt
matavfall. Matrester eller matvaror som hade kunnat
ätas om det bara tillagats i tid är onödigt matsvinn.
En viktig sak är att försöka minska matsvinnet!
Vad klassas som matavfall – exempel
• Skal och rester av grönsaker och frukt
• Rester av kött, fisk och skaldjur
• Pasta, ris
• Rester av bröd, äggskal
• Teblad, kaffesump. Filter och tepåsar kan också läggas i matavfallet så väl som mindre mängd ofärgat hushållspapper.
• Mindre mängder stekfett kan torkas av med hushållspapper och
läggas i matavfallet.
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Det som INTE ska läggas i matavfall – exempel
• Blöjor/bindor, tvättlappar, bomullstussar
• Damm
• Glasspinnar, ätpinnar
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Jord, krukväxter, snittblommor, trädgårdsavfall
Kattsand, djurströ
Vinkorkar, kapsyler
Snus, aska
Stearinljus
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Vad innebär matavfallssortering för vår förening i praktiken?
1. Varje soprum får två nya kärl för matavfallssortering som
ersätter en kärl för vanliga sopor. D.v.s. en grön ska bort och
två bruna ska in.

=

2. Varje hushåll får en hållare som man placerar i sin
lägenhet på en lämplig plats.
3. Varje hushåll får en »start«-bunt med papperspåsar.
Nya påsar hämtar man själv i soprummet. Hämta max
10 st åt gången, eller använd papperspåsar som man
numera får när man handlar grönsaker i
affären.
4. Fyll påsen upp till markeringen som finns
på insidan. Rulla sedan ihop öppningen
för att undvika kladdiga och illaluktande
kärl. Alltså – fyll den inte ända upp.

