Tips och trix
för

papperspåsen

Kontaktuppgifter:
E-post: kundtjanst-kommunalteknik@knivsta.se
Telefon: 018-34 78 00 vardagar kl. 9-12
Webbadress: www.knivsta.se/Bygga-bo-och-miljo/Avfall-och-atervinning

Läcker påsen?
Låt matavfallet rinna av i vasken innan du lägger det i papperspåsen. Då
minimerar du risken för obehagliga lukter, flugor och att den går sönder för dig.
Om matavfallet fortfarande är väldigt blött. Testa med dubbla papperspåsar,
eller lägg i lite tidnings-, hushållspapper eller bitar av äggkartong i botten på
papperspåsen eller tillsammans med matavfallet.
Det kan också hjälpa att lägga det lite torrare avfallet i botten. Eller byt påsen
oftare. Det är helt normalt att den efter användning kommer att bli fuktig och
missfärgad på utsidan. Det betyder inte att den läcker.

Hur länge kan jag använda påsen?
Använd inte samma papperspåse för länge, tre
dagar är lagom. Använder du samma för länge
riskerar du att få problem ändå, hur väl du än
har skött dig.

Dag 1

Dag 2

Dag 3

Det luktar illa!
Allt matavfall som luktar illa, som ex räkskal eller fiskrens, skölj
det i kallt vatten eller linda in det i tidningspapper och lägg in
det i frysen. Släng det innan du byter papperspåse.

Jag har massor av bananflugor!
Ibland kan bananflugor dyka upp. Byt påse ofta och diska rent hållaren.
Prova också att lägga en papperspåse eller en tunn tidning som lock över
påsen.
Gör en flugfälla genom att blanda 2 matskedar vinäger, 1 matsked saft (eller
sirap) och några droppar diskmedel i ett glas och ställ där flugorna frodas.

Viktigt att tänka på!
Papperspåsen har många fördelar. För att den
ska fungera optimalt är det viktigt att den står i
sin anpassade påsbehållare. Den gör att påsen
kan ventilera och fukt avdunstar.

Var hämtar jag nya påsar?
De finns att hämta i kommunhusets entré
och på Återvinningscentralen. Du kan också
höra med din hyresvärd.

Läggs i matavfallspåsen: Får EJ läggas i
Matrester, råa och tillagade matavfallspåsen:
Grönsaksblast
Bröd
Avocadokärnor
Fruktskal
Äggskal
Snittblommor
Pasta, ris och potatis
Nötskal
Hushållspapper (lite

tidningspapper går också bra)

Kaffe- och tesump
Kött-, fågel- och fiskrens

Tuggummin
Snus
Cigaretter
Kattsand
Aska
Blöjor
Bindor
Tamponger

