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Efter servera kommer sortera
Alla skal och matrester som inte används kan sorteras ut och göra nytta. Nästan 40 %
av de vanliga hushållssoporna kan egentligen sorteras ut och omvandlas till biogas och
biogödsel. Ni i bostadsrättsföreningens styrelse beslutar om medlemmarna kan sortera
sitt matavfall. Utan ert stöd kan de inte bidra till en bättre miljö.
BR A AT T VETA OM M ATAVFALLSSORTERING

Ni använder sopkärl vid era fastigheter, vilket innebär att det med största sannolikhet går att
använda och hämta matavfallskärl också. Men vilken typ av matavfallsinsamling som passar
bäst kan variera, beroende på fastighetens förutsättningar. Här är några saker som kan vara
bra att veta:
• Matavfallsinsamlingen är avgiftsfri vid hämtning en gång per vecka med ett dragavstånd
på max 10 meter. Tilläggsavgifter tillkommer vid längre dragavstånd och tätare hämtning.
• Vi tillhandahåller 140-liters kärl. Ungefär 15 sorterande hushåll kan dela på ett kärl.
• Utan extra kostnad ingår även papperspåsar och luftande påshållare till köken som
minimerar lukt, samt informationsfoldrar.
• Det finns även bottentömmande behållare och sopsug för matavfall.
• Bostadsrättsföreningen ansvarar för utdelning av utrustning, att löpande beställa nya påsar
och informera hushållen.
SPAR A PENGAR PÅ SORTERINGEN

När ni inför matavfallssortering minskar mängden vanliga hushållssopor och då kan ni justera
sophämtningstillfällena och få ner kostnaden. I flerbostadshus kan det bli flera ton matavfall
per år. Se prisexempel med mera på: svoa.se/matavfall_lagenhet
INTRESSEANM ÄL AN OCH KONTAKT

Gör en intresseanmälan på svoa.se/matavfall eller kontakta
oss på telefon: 08 -522 120 00 eller e-post: matavfall@svoa.se
När vi mottagit din intresseanmälan kontaktar vi dig för en
dialog angående vilka hämtningsalternativ som fungerar bäst
för dina fastigheter.
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Om du inte
ansvarar för beslut
om avfallshantering
var vänlig och
vidarebefordra
informationen till
rätt person.

HAR NI EN RESTAUR ANG, FÖRSKOL A ELLER ANNAN SERVERING SOM HYRESGÄST?

1 januari 2021 blir det obligatoriskt för restauranger och storkök
i Stockholm – som serverar fler än
25 portioner per dag – att sortera
ut sitt matavfall från det övriga
hushållsavfallet.

Är ni hyresvärd till en sådan verk
samhet kan de behöva er hjälp
att få till matavfallssorteringen
praktiskt i fastigheten. Om de inte
får till en lösning kommer de att få
en högre avfallstaxa. Om tillfällig

dispens b
 ehöver sökas är det ni
som fastighetsägare som ansvarar
för det. Läs mer om obligatoriet
på svoa.se/matavfall

Visste du att...
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•
•
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På fem kilo matavfall kan en personbil köra nästan tio km ?
Matavfallet från 3000 personer räcker för att köra en stadsbuss under ett helt år ?
Var fjärde matkasse som bärs hem kastas ?
40 % av det som hamnar i soppåsen kan återvinnas som matavfall ?
Tio kilo matavfall ger biogas motsvarande en liter bensin ?
En biogasdriven bil minskar utsläppen av koldioxid med 73 % ?
En buss kan åka ca 40 varv runt jorden om alla 2,3 miljoner stockholmare
under ett år la sina bananskal i matavfallsinsamlingen ?
• 620 bananskal tar 2:an från Odenplan till Sofia ?
• En familjs potatisskal från sex middagar räcker för biogödsel
till potatisodling av en påse chips ?

