i Göteborgs avfallsrum

Det här går bra att
lägga i den bruna påsen

Det här går inte att
lägga i den bruna påsen

• Matrester, råa och tillagade
• Frukt- och grönsaksrester
• Äggskal och äggkartong
(utan prislapp)
• Bröd
• Kaffe- och tesump,
kaffeﬁlter
• Hushållspapper, pappersnäsdukar, ofärgade
servetter
• Snittblommor, krukväxter,
blomjord
• Kutterspån från smådjur

• Cigarettﬁmpar, snus,
tobaksaska
• Blöjor
• Bindor
• Tyg
• Innehållet i dammsugarpåsen
• Kattsand
• Kalk, gyttja, lera
• Stora mängder vedaska,
grillkol

Komposten
och bruna påsen

RENT HUS

Har du frågor om kompostering i ditt område är du välkommen
att kontakta din husvärd.
Läs gärna mer om kompostering på www.kretslopp.goteborg.se.

Viktig information om hur du
slipper blöt och sprucken påse.
www.kretslopp.goteborg.se

Problem med bruna påsen?

Inga plastpåsar!

Ibland får vi höra att våra hyresgäster har problem med
den bruna påsen till det komposterbara avfallet. Eftersom det är viktigt att allt komposterbart avfall sorteras
ut och lämnas separat vill vi gärna ge några tips som
får det att fungera bättre.

Ditt komposterbara avfall körs till Renovas anläggning
i Marieholm. Där töms det direkt in i komposteringsprocessen, utan att först sorteras. Därför får det inte innehålla plast och annat som inte kan omvandlas till jord.

Fyra tips som håller
papperspåsen torr
• Låt påsen stå luftigt – använd
trådkorgen
• Låt matrester rinna av
– ta lite hushållspapper
runt potatisskalen
• Byt påse ofta
• Lägg lite tidningspapper
i botten

Släng aldrig plastpåsar ihop
med den bruna kompostpåsen.
Kompostering är ett naturligt
och viktigt kretslopp, därför
vill vi samla in så mycket komposterbart avfall som möjligt
från hushållen. Avfallet blir
så småningom ﬁn jord efter
kompostering.
Om det ligger plast och annat
avfall i det komposterbara
avfallet kan hämtningen
hos er dras in. Det medför i så fall höjda kostnader för
avfallshanteringen. Därför hoppas vi att de fem tipsen
löser ev problem och förenklar hanteringen av den
bruna påsen.

