Beställning matavfallsinsamling
Fyll i och skicka in denna talong om du vill börja med insamling
av matavfall. Du får inom kort en bekräftelse på din beställning.

Nu får du möjlighet att spara miljö och pengar

Kontakta oss

Du som sorterar ut ditt matavfall gör en viktig insats för miljön och
får samtidigt sänkt årsavgift för avfallshanteringen. Matavfallet är
sådant som blir över och inte kan sparas när du har lagat eller ätit
mat. Eftersom det innehåller både näring och energi satsar vi nu
på att behandla matavfallet biologiskt. Det blir då till biogas och
biogödsel.

Har du frågor om matavfallsinsamlingen är du välkommen
att vända dig till någon av oss:

Ja, jag vill börja med matavfallsinsamling. 		
Ragn-Sells AB			
www.ragnsells.se			
Tfn kundtjänst: 08-795 47 40		
E-post: roskund@ragnsells.se		

Hämtning av matavfall, abonnemang,
fakturor, hämtningsdagar, utebliven hämtning,
extra hämtning samt beställning av nya
matavfallspåsar.
Avfallsplanen, avfallsföreskrifter, uppehåll i
hämtningen, miljöstationer, kompostering,
eldning med mera.

Fastighetsägarens för- och efternamn

Vallentuna kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
www.vallentuna.se			
Tfn växel: 08-587 850 00
E-post: sbf@vallentuna.se

Föreningens, hyresvärdens eller styrelsens namn

Här kan du hämta nya bruna matavfallspåsar:

Ja, vi vill börja med matavfallsinsamling.
För föreningar, hyresvärdar och styrelser.

Fastighetsbeteckning

Kontaktperson och telefonnummer till föreningen, hyresvärden eller styrelsen

Hämtadress

Härmed tecknar jag mig för kostnadsfritt matavfallsabonnemang och
godkänner att kvalitetskontroller görs på det utsorterade matavfallet.

Coop Extra, Tuna torg		
Ica Kvantum, Tuna torg		
Ica Nära, Lindholmen		
Karby bibliotek, Karby		
Ekskogens bygdegård, Kårsta		

Torggatan 14
Torggatan 17
Lindholmsvägen 219
Karby torg 9
Ekskogsvägen 32

För mer information, se www.vallentuna.se/matavfall.

Här kan du läsa mer om hur sorteringen går till och vad som räknas som matavfall. Du tecknar matavfallsabonnemang genom att
fylla i den portofria beställningsblanketten.

Matavfall
Foto: Vallentuna kommun

För boende i småhus/fritidshus.

Information till
små- och flerbostadshus

För dig som bor i småhus/fritidshus
Om du har tecknat dig för kostnadsfritt matavfallsabonnemang så
får du ett startkit som innehåller:
• ett informationsbrev
• en påshållare till köket
• en årsförbrukning av bruna papperspåsar
• ett brunt sopkärl att ställa utomhus
För dig som bor i flerbostadshus
Om du bor i ett flerbostadshus eller har gemensam sophämtning
så är det din hyresvärd eller styrelse som fattar beslut om ni ska gå
med. Kontakta din hyresvärd eller styrelse för mer information.

Ort och datum
Sorteringstips!

Underskrift

Namnförtydligande

samhällsbyggnadsförvaltningen
Tuna torg 1 · 186 86 Vallentuna
Tfn 08-587 850 00
sbf@vallentuna.se
www.vallentuna.se

Få hjälp och tips på hur du sorterar ditt
matavfall på www.soren.nu.

341575

Tips vid sortering

Vanliga frågor och svar

• Använd de bruna papperspåsarna.
• Lägg inte den bruna papperspåsen inuti en plastpåse.
• Använd den särskilda hållaren till papperspåsen eftersom
den håller påsen luftig.
• Låt blött avfall rinna av i vasken. Lägg gärna lite ofärgat
hushållspapper i botten av påsen.
• Mat som luktar mycket, till exempel räkskal och fisk, kan du
slå in i lite ofärgat hushållspapper innan du lägger det i den
bruna papperspåsen.
• Byt påse ofta, minst var tredje dag.
• Fyll påsen max upp till den streckade linjen på insidan och
tillslut den väl innan du slänger den i matavfallskärlet.

Är matavfallsinsamlingen frivillig?
Ja, insamlingen i Vallentuna är frivillig.

Det här går bra att lägga i
den bruna påsen

Det här ska du inte lägga i
den bruna påsen

• Matrester, råa och tillagade
• Bröd, kakor och gryn
• Skal och rester från frukt
och grönsaker
• Kaffesump och tepåsar
• Skaldjur, även skalen
• Fågel-, fisk- och köttben
(små och tunna)
• Pasta och ris
• Ägg och äggskal
• Ofärgat hushållspapper
och servetter

• Tobak, fimpar och snus
• Tuggummi
• Krukväxter och jord
• Kattsand, strö eller
sågspån från burdjur
• Dammsugarpåsar
• Grova köttben
• Tops och plåster
• Glass- och ätpinnar
• Grillkol och aska
• Trädgårdsavfall

Luktar matavfallet?
Det luktar inte mer än vid vanlig sophämtning. Det är samma avfall
som tidigare, men skillnaden är att det nu läggs i två olika kärl. Tvätta
ur kärlen regelbundet för att minimera luktproblem.
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Kan jag få en extra tömning?
Ja, det går att beställa via Ragn-Sells kundtjänst mot avgift.

Vad händer med matavfallet?
En sopbil med två fack hämtar ditt matavfall och dina hushållssopor.
Avfallet körs till Hagby för omlastning och vidare transport till Uppsala
där det rötas till biogas. Biogasen kan användas som fordonsbränsle
och den näringsrika biogödseln sprids på våra åkrar.
Hur ofta hämtas dina sopor?
Om du bor i småhus och väljer att sortera matavfall så kommer dina
hushållssopor i fortsättningen att hämtas varannan vecka tillsammans
med matavfallet. Under månaderna juni, juli och augusti töms kärlet
med matavfall varje vecka medan hushållssoporna fortfarande
hämtas varannan vecka.
Bor du i flerbostadshus
så hämtas hushållssopor
Var rädd om vår miljö - låt ditt matavfall
och matavfall varje vecka.
bli biogas och biogödsel!

Varför ska jag använda den bruna papperspåsen?
Använd endast den bruna matavfallspåsen. Den är våtförstärkt och
anpassad till matavfallsinsamling och rötning.
Vad händer om jag inte skickar in beställningsblanketten?
Det blir ingen förändring, du behåller ditt nuvarande abonnemang.
Kommer någon att kontrollera vad jag slänger i matavfalls
kärlet?
Ja, sophämtaren kan titta ner i kärlet för att kontrollera så att det
endast innehåller matavfall.
Hur gör jag om jag inte längre vill delta i matavfallsinsam
lingen?
Du anmäler det till Ragn-Sells kundtjänst.

Vallentuna kommun
c/o Ragn-Sells AB

Vad gör jag om de bruna påsarna tar slut?
Du kan hämta nya påsar hos de hämtningsställen som finns eller
beställa via Ragn-Sells kundtjänst. Bor du i flerbostadshus kan du fråga
din förening, hyresvärd eller styrelse.

Svarspost 20649351
194 20 upplands väsby

Om jag har en kompost idag, kan jag fortsätta att använda den?
Ja, tänk på att den måste vara godkänd av miljöenheten på Vallentuna
kommun. Anmälan om hemkompostering krävs.

