
   

   

    

   

 

  

   

     

 

     

      

  

  

   

  

  

  

      

   

  

  

    

  

  

 

    

 

Det här fixar du! Sortera matresten 

Närbild på en brun påse för matavfall. Visste du att matresterna du sopsorterar blir till 

drivmedel för gasfordon och att du kan köra nästan 4 km på bara en matavfallspåse? En 

blond tjej med långt hår står i sin lägenhet. Hon säger: Så är det! Och så här enkelt kan du 

bli en vardagsmiljöhjälte. Hon håller upp den bruna avfallspåsen igen och säger: Den här 

bruna påsen kan du förvara under diskbänken i en hink eller helst i en luftande påshållare. I 

den slänger du all överbliven mat: Kaffesump, äggskal, vissna blommor, hushållspapper och 

annat biologiskt avfall. Påsen slänger du i bruna kärlet för matavfall, om du slänger dina 

sopor i ett miljörum. Eller i inkastluckan för matavfall, om du slänger dina sopor ute på 

gården. Startar du med det, har du gjort jättemycket. Sen har vi allt annat skräp som ska 

sorteras och återvinnas istället för att belasta miljön. Hitta en plats i köket där du kan lägga 

alltihop: plast, tidningar, pappersförpackningar, glas, metall osv. Kanske ställer du torrt skräp 

på en annan plats i lägenheten. Kanske får du plats med allt under diskbänken bredvid 

matresterna och soporna. Hon visar några kassar under diskhon där hon förvarar sin 

källsortering. Hursomhelst, när påsarna är fulla går du ut och slänger ditt värdefulla skräp. 

Beroende på var du bor, gör du det på olika ställen. Hon går ut på gården till ett soprum. Var 

du än ska sortera, ska det finnas enkla skyltar som visar hur du gör. Närbilder på olika 

skyltar. Hon säger: Kolla, här ser man var man ska lägga: Plasten. Metallen. Papper och 

kartong. Tidningar och trycksaker. Klart glas. Färgat glas. Här finns också kärl för 

glödlampor, batterier och elavfall. För större saker som mattor, mindre möbler eller 

lampskärmar finns speciella grovsoprum. Andra områden ställer upp containrar ibland 

istället. Två jätteviktiga saker: 1. Se till att inget annat än matavfall åker ner i bruna kärlet. 

Följer det med plast, förstörs hela innehållet. 2. Var noga när du slänger. Tappa ingenting på 

golvet eller marken, så slipper du råttor och dålig lukt! Hon plockar upp en pizzakartong från 

marken i soprummet och slänger det i rätt sortering. Hon säger: Det är både för grannarnas 

skull och din egen. Det du behöver för att sortera ditt avfall är: Bruna påsar, en påshållare 

eller hink. Och vanliga plastpåsar, papperspåsar eller speciella sorteringskassar. Vi ses i 

miljörummet! 
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