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Några tips och råd

Håll matavfallspåsen torr
Bästa sättet att undvika fastfrysning i kärlet är 
att hålla matavfallspåsen så torr som möjligt. 

- Låt matavfallet rinna av innan det läggs i påsen. 

- Använd påshållaren till matavfallspåsen. Den 
gör att luften cirkulerar och håller påsen torrare.

- Riven äggkartong i matavfallet suger upp fukt 
och håller matavfallspåsen torrare. Du kan även 
låta lite hushållspapper följa med matavfallet.

- Om matavfallet har fuktat igenom påsen kan 
du lägga den i en extra matavfallspåse.

Låt påsen frysa lite
Låt matavfallspåsen ligga ute i en hink med 
lock och frysa till en stund innan  den läggs 
i kärlet. Det minskar risken för fastfrysning.  

Skaka kärlet innan tömning
Ruska om kärlet när du ställer ut det för tömn-
ing, så lossnar påsar som eventuellt frusit fast 
i botten. Du kan även slå försiktigt mot kärlets 
sidor för att få innehållet att lossna.    



Tidningspapper i botten
Lägg tidningspapper i botten av kärlet så minskar 
risken att påsarna fryser fast. Pappret suger upp 
den fukt som kan göra att påsarna fastnar.

Håll kärlet rent
Ett rent och torrt kärl minskar risken för att 
matavfallspåsarna fryser fast.

Inget löst matavfall i kärlet
Allt matavfall måste ligga i en matavfallspåse 
innan det slängs i kärlet. Se till att matavfalls-
påsen inte överfylls. Den streckade linjen på 
påsen visar var maxgränsen går. Förslut matav-
fallspåsen ordentligt innan den läggs i kärlet. 
Löst matavfall riskerar att frysa fast i kärlet.

Tänk på att
Det är fastighetsägarens ansvar att göra kärlen 
tillgängliga och möjliga att tömma. Det gäller 
både framkomlighet till kärlets plats och att  
innehållet inte sitter fast i kärlet vid tömning.



Kom ihåg

• Håll vägen fram till kärlet och platsen för 
kärlet framkomlig genom att skotta och 
sanda. Kärl som står i snödrivor riskerar 
att inte bli tömda. Vänd handtaget utåt! 

• Använd endast de speciella matavfalls- 
påsar du erhåller från HEMAB och lägg  
aldrig matavfallspåsen i en plastpåse. 

• Om du behöver fler matavfallspåsar finns 
det att hämta kostnadsfritt på: 
- Coop Forum, Härnösand
- ICA Maxi, Härnösand
- Willys, Härnösand
- Hemköp, Härnösand
- Tempo, Härnösand
- ICA Supermarket, Älandsbro
- Nära Dej, Stigsjö
- Handlar´n, Hälledal
- Härnösands Kretsloppspark
- Älands återvinningsanläggning
- HEMABs kontor på Västra Ringvägen 125

Frågor? Läs mer på www.hemab.se/matavfall 
eller kontakta oss på 0611-55 75 00


