
Detta sorteras som matavfall!

Rester av tillagad mat och råvaror. 
Ta bort alla förpackningar runt ditt matavfall innan du slänger det. 
Ingen plast får läggas i eller runt papperspåsen! 

Om du är osäker, lägg hellre avfallet i påsen för restavfall.

Fisk och skaldjur

Blommor och mjuka växtdelar
OBS! ej jord

Kaffesump och kaffefilter, 
teblad och tepåsar

Hushållspapper och servetter

Godis och choklad
(ta bort godispappret)

Äggskal

Kött och köttrens 
(ej större än att det får plats 
i papperspåsen)

Ost och pålägg

Skal och rester från grönsaker

Skal och rester från frukt

Bröd, kex och kakor

Pasta och ris

Skal och rester från rotfrukter

www.juneavfall.se
info@juneavfall.se 
036-17 19 00

VILLAHUSHÅLL



TIPS OCH GODA RÅD

Gör så här:
• Låt matavfallet rinna av i slasken 
ordentligt innan du lägger det i 
papperspåsen.

• Är matavfallet ändå mycket blött kan 
du lägga lite hushållspapper i botten på 
påsen.

• Fyll påsen till den streckade linjen.

• Byt påse minst var tredje dag även om 
den inte är fylld.

• Vik ihop påsen noga så den inte 
öppnar sig i kärlet.

• Lägg ner påsen försiktigt i kärlet.

Farligt avfall och elavfall ska alltid lämnas till sortergård! 
Tidningar och förpackningar lämnas till återvinning.

Papperspåsen
Papperspåsarna är gjorda av ett speciellt 
våtstarkt papper som släpper igenom luft. 
De ska helst förvaras mörkt och lite fuktigt. 
Förvaras de torrt finns det risk för att lim-
fogen i botten kan torka. Du ska till ex-
empel inte förvara dem ovanpå kylskåpet. 
Samla inte på dig för många påsar. De är 
färskvara och kan bli spröda om de ligger 
flera år. 

Tar dina påsar slut finns det nya att hämta 
på våra sortergårdar och i vissa butiker i ditt 
närområde. Mer information om var du 
kan hämta papperspåsar finns på 
www.juneavfall.se.

OBS! Ingen plast eller andra 
förpackningar får läggas i eller 
runt papperspåsen.

Påshållaren
Det är viktigt att du använder den 
hållare du fick samtidigt med ditt kärl. 
Hållaren gör att påsens sidor och botten 
ventileras. Blir påsen för blöt kan den 
läcka och dålig lukt kan uppstå. 

Kärlet
Ställ kärlet i skuggan på sommaren, för 
att undvika lukt. Kärlet kan bli kladdigt 
och då behöver det spolas ur. Gärna en 
extra gång på sommaren. 

Låt papperspåsens utsida torka, om den 
är fuktig, innan du lägger den i kärlet 
om det är minusgrader. Då fryser 
papperspåsen inte fast i kärlet.


