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Så tar du hand om ditt  
matavfall under sommaren

När det är varmt ute ökar risken för lukt, flugor eller larver i matavfalls- 
kärlet. Men det finns flera saker du kan göra för att förhindra detta.  

Så hanterar du din matavfallspåse

• Se till att matresterna är så torra som möjligt innan du lägger dem i påsen.
• Lägg ner lite hushållspapper i din matavfallspåse för att suga upp fukt.
• Fyll endast påsen till den markerade streckade linjen som syns på insidan.
• Stäng matavfallspåsen ordentligt genom att rulla ner påsens överkant.
• Lägg den ihoprullade påsen i en annan ny matavfallspåse innan den läggs i matavfallskärlet.
• Lägg påsen på biohyllan som finns på insidan av kärlet så att den får luft runt sig och kan torka.
• Tips! För att undvika lukt från till exempel räk- och kräftskal, kan det rullas in i hushållspapper

och förvaras i frysen för att sedan placeras i matavfallspåsen inför nästa tömning.

Så hanterar du ditt matavfallskärl

• Om det är möjligt är det bra att ställa kärlet på en skuggig plats.
• Tvätta kärlet ofta och låt det sedan torka innan påsarna läggs i. Håll kärlet rent och torrt.
• Spraya gärna kärlet med ättika.
• Tips! Har du inte möjlighet att själv tvätta kärlet så kan du beställa kärltvätt. Vänd dig till en valfri

entreprenör eller beställ tjänsten av kommunens entreprenör.

Varför kommer det lukt, flugor och fluglarver?

Fluglarver lever av matavfall som har börjat ruttna. De kläcks när det är varmt och fuktigt. Ju blötare 
avfallet är desto större blir problemet. Det är när matavfall har ramlat ur påsen eller när påsen har 
varit för blöt som lukt kan uppstå. Om påsen inte är ordentligt stängd kan flugor komma in i påsen 
och kan lägga ägg.

Hur beställer jag en extra tömning, kärltvätt och nya matavfallspåsar?

På jarfalla.se/matavfall kan du beställa extra tömning. Kostnad för en extra tömning är 250 kronor 
per kärl. Om du beställer före klockan 17.00 tömmer vi kärlet dagen efter. Beställning efter klockan 
17.00 görs inom två arbetsdagar. Du kan även beställa kärltvätt för en kostnad av 250 kronor. 
Läs mer jarfalla.se/matavfall. 

Nya påsar kommer att levereras till varje hushåll under kommande veckor med start vecka 18 till och 
med vecka 23. Har du nyligen fått leverans av påsar kommer du inte få några fler. Se var du kan  
hämta påsar genom att gå in på jarfalla.se/matavfall. 

Vi önskar dig en härlig sommar!


