
HEJ ÖRTRÄSKBYGDEN!

Under barmarksperioden 2021 startar insamling av matavfall i Lycksele kommun. Det innebär 
en liten insats i vardagen som gör stor nytta för miljön.

Insamling av matavfall införs efter regeringsbeslut, utifrån lokala miljömål och för miljönyttan såklart. 
Matavfallet kommer att levereras till en anläggning för rötning och omvandlas till biogas och biogöd-
sel. Det blir en stor vinst för miljön! Biogas kan man bland annat köra bil på och via biogödsel återförs 
näring till jordbruksmark, där ny mat produceras. 

MATAVFALLSINSAMLINGEN KOMMER SE LITE OLIKA UT BEROENDE PÅ HUR DU BOR
Bor du i villa (en- samt tvåfamiljshus) får du ett nytt svart avfallskärl med två fack, ett avsett för 
ditt matavfall och ett avsett för ditt restavfall. Bor du i lägenhet hittar du ett eller flera bruna kärl 
avsedda enbart för matavfall på gården eller i ditt avfallsrum. Alla får ett startpaket med påshållare, 
matavfallspåsar och en slaskskrapa - allt som behövs för att komma igång!

SNART BÖRJAR VI MED 
INSAMLING AV MATAVFALL!

SÅ HÄR KOMMER DU IGÅNG
Bor du i villa hittar du ditt startpaket inuti ditt nya svar-
ta avfallskärl, bor du i lägenhet får du ett startpaket av 
din hyresvärd/bostadsrättsförening. I startpaketet hittar 
du en påshållare, matavfallspåsar och en slaskskrapa.

Sätt en påse i påshållaren och placera den på lämplig 
plats (t.ex. under diskbänken) och du är igång!

DETTA SKA DU SLÄNGA I MATAVFALLSPÅSEN
I matavfallspåsen ska du slänga alla typer av matrester, 
kalla som varma: pasta, ris, potatisskal, ost och pålägg, 
fisk och skaldjursrester, grönsaker och frukt, mögligt 
bröd, kex, kakor, godis, tepåsar, kaffesump (och kaffefil-
ter), köttrester, äggskal och lite hushållspapper.

Men inte det här: Tuggummi, snus, cigarettfimpar, bom-
ull, kattsand, dammsugarpåsar, sågspån, tamponger, 
bindor, djurspillning, jord, kemikalier, mediciner, plast, 
metall, gummi, glas, jord, krukväxter och trädgårdsavfall.

MATAVFALLSPÅSEN SLÄNGER DU I...
...antingen det svarta tvådelade kärlet i det mindre fack-
et avsett för matavfall eller i det bruna matavfallskärlet. 
När påsen är full (upp till markeringen) försluter du den 
och det är dags att påbörja en ny påse.

För att undvika dålig lukt är det bra att byta påse ungefär 
var tredje dag även om påsen inte är full.

VILL DU VETA MER?
På lavab.nu/matavfall 
finns mer information om 
mat avfall och hur insam-
lingen i Lycksele kommun 
kommer att gå till!

Tack för att du sorterar ut 
ditt matavfall!

INSAMLING... 
...av matavfall kommer 
succesivt starta upp i alla 
områden i Lycksele under 
barmarksperioden 2021. 


