Hur ska du sortera ditt avfall?
Vårt mål är att ha en väl fungerande källsortering med nöjda kunder, som får det mesta
av avfallet hämtat i anslutning till fastigheten. I detta sorteringsblad finns på baksidan en
plansch där du läsa om hur det vanligaste avfallet ska sorteras. På vår hemsida,
www.hassleholmmiljo.se, finns även en digital sorteringsguide som har utförligare
sorteringsinformation.
Matavfallspåsar
För allas trevnad måste matavfallet paketeras. Det ska paketeras i papperspåsar eller
tidningspapper då vi i Hässleholms kommun skickar vårt matavfall till en
biogasanläggning där matavfallet genom rötning blir bränsle till bland annat stadsbussar i
Hässleholm. Resterna återförs till åkermark som gödsel eller jordförbättring. Plastpåsar
eller majsstärkelsepåsar förstör denna process. För att underlätta paketeringen för våra
kunder, har vi tagit fram en papperspåse som fungerar allra bäst om man placerar den i
en luftig behållare. Det ingår 160 st papperspåsar per lägenhet och år som finns hos din
fastighetsägare/fastighetsskötare.
Sot/aska, hundbajs och kattsand
Sot/aska, hundbajs och kattsand ska paketeras och kastas i brännbart.
Matfett/matolja
Har du endast små mängder är det lättare att torka ur stekpannan med hushållspapper
och släng i matavfall. Men, om du till exempel friterar hemma och därmed fått stora
mängder fett ska du hälla det avsvalnande fettet i en pet-plaska och ta med till en
återvinningscentral eller kontakta din fastighetsskötare.

Med vänlig hälsning
Hässleholm Miljö

> En del av Hässleholm kommun
Hässleholm Miljö AB (HMAB) är ett affärsmässigt bolag som helt ägs av Hässleholms kommun. Vi
producerar och levererar fjärrvärme i Hässleholm och Tyringe samt behandlar och återvinner avfall från
hushåll, industri och andra verksamheter.
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