Var med och skapa grötgödsel du också

Varje år slänger vi cirka 90 kilo matavfall per person i Sverige. Bara i Solna
innebär det tusentals ton matavfall varje år. Genom att sortera ut dina matres-ter
till biologisk återvinning kan du på ett enkelt sätt göra stor skillnad.
Även om det bästa är att äta upp matresterna så kommer det alltid uppstå oundvikligt
matavfall i hushållet såsom kaffesump, äggskal och potatis- skal. Det oundvikliga
matavfallet innehåller mycket energi som är viktigt att ta tillvara på. De insamlade
matresterna blir biogas som används som bränsle i bland annat bussar, sopbilar och
taxibilar, samt biogödsel som matproducenter kan använda för att odla ny mat.

Bra för miljön och plånboken

Hushållsavfallet består till cirka 30 procent av matavfall. Du som väljer
att sortera ut matavfallet kan minska dina kostnader, eftersom du då kan ändra storlek
på ditt nuvarande kärl eller beställa hämtning mer sällan. Hämtning av matavfall är
kostnadsfritt! Du får även bättre kontroll över dina matinköp när du ser hur mycket
mat du slänger.

Sänk dina kostnader genom att sortera ditt matavfall!
Kärlstorlek

Tömning varannan vecka
(26 ggr/år)

(52 ggr/år)

Tömning av
matavfall varje
vecka

Tömning varje
vecka

Så här fungerar det – anmäl dig

Vill du göra en insats för miljön och samtidigt sänka dina avfallskostnader? Hör
av dig till SUEZ på telefon 08-519 33 004 eller maila solna.se@suez.com. När du
anmält dig till matavfallsinsamlingen får du ett start-paket levererat till dig som
består av:
• Ett matavfallskärl (140 l)
• En påshållare och
en slaskskrapa
• Matavfallspåsar
• Information om hur du
sorterar ditt matavfall
Läs gärna mer på
solna.se/matavfall

Kontakta oss:

Så mycket sparar du
vid byte till tömning
26 ggr/år istället för
52 ggr/år med
oförändrad kärlstorlek

190 l

1 413 kr

2 221 kr

0 kr

808 kr

240 l

1 615 kr

2 624 kr

0 kr

1 009 kr
Priserna avser 2019 års avfallstaxa.

SUEZ 08-519 33 004
solna.se@suez.com
Kontaktcenter 08-746 10 00
www.solna.se/kontakt

Tack för maten!

Visste du att:

För varje kilo matavfall kan en
personbil köra ca 2 kilometer.

