Bli bekant
med
bioavfallet!

Det är lätt att sortera,
när man känner sitt bioavfall!

www.lsjh.fi

Insamlingen av bioav
områdets hög- och ra
Har ditt husbolag ett eget kärl för bioavfall i
avfallsutrymmet? Börja sortera bioavfall, det lönar sig!
I tätorterna i Aura, S:t Karins, Kimitoön, Lundo,
S:t Mårtens, Masku, Virmo, Nådendal, Nousis,
Pemar, Pargas, Pöytyä, Reso, Rusko, Salo, Sagu och
Åbo samlas bioavfall in separat från husbolag
med 10 eller flera bostäder.
Även mindre husbolag har möjlighet att ansluta
sig till den separata insamlingen av bioavfall, om
de är belägna längsmed insamlingsrutten.
I glesbygden är kompostering det bästa sättet
att hantera bioavfall. I dessa områden lönar
det sig vanligtvis inte att inleda
separat insamling av bioavfall,
eftersom utsläppen från
transporterna snabbt
neutraliserar nyttan som
erhålls av återvinningen.

Av bioavfall
framställs
biogas och
gödslingsmedel.

fall i
adhus
Töm
bioavfallskärlet
tillräckligt ofta
för att undvika
luktolägenheter!

Det är enkelt att
sortera bioavfallet
Detta är bioavfall
• matrester och förskämda livsmedel
• skal av frukt och grönsaker
• kaffesump och filterpåsar, teblad och
-påsar
• hushållspapper och servetter
• fiskrens, små ben
• växtdelar och vissna blommor

Detta är inte bioavfall
•
•
•
•
•
•
•
•
•

matolja, vätskor och spad
bionedbrytbara blöjor och sanitetsbindor
plastpåsar och -förpackningar
mjölkkartonger
mediciner
kattsand och smådjursströ
katt- eller hundavföring
tuggummi, aska och cigarettfimpar
mylla

Så här lyckas insamlingen i köket
• Häll vätskor och spad i avloppet (matolja
ska packas in och sorteras som brännbart avfall).
• Som bioavfallskärl kan du använda till
exempel en hink, skål eller korg.
• Använd en papperspåse, tidningspapper
eller något annat nedbrytbart omslag
för att packa in bioavfallet. Använd inte
vanliga plastpåsar!
• Du kan minska fuktigheten genom att
använda ett luftigt insamlingskärl eller
genom att lägga en sönderklippt äggkartong i bottnen på insamlingskärlet.

Vik en bioavfallspåse av en tidning
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Öppna tidningen vid mittuppslaget
och gör en ca 10 cm bred vikning
i nedre kanten.
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Vänd på tidningen.
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Vik tidningens kanter inåt i tre
delar.

Lägg de vikta kanterna inuti varandra och lås kanten under vikningen.

5
Vänd om tidningen och vik till en påse
genom att föra in den nedre kanten
under den övre kantens vikning.
Bioavfallspåsen är klar för
användning!

Vi belastar morgondagen mindre.

