Samhällsinformation till alla hushåll

I JANUARI BÖRJAR VI!
Ljungby kommun inför matavfallsinsamling i hela kommunen.
Först är det dags för alla hushåll att sätta igång. I mitten av januari
börjar vi dela ut startmaterial, det som du behöver för att börja
sortera.Till dig som bor i villa delas det ut av kommunens entreprenör och du som bor i lägenhet får det genom din hyresvärd
eller bostadsrättsförening. Läs mer på baksidan om det.

Startmaterialet innehåller:
• En rulle med gröna påsar
• En rulle med röda påsar
• En behållare för den gröna påsen
• Information om hur du ska göra

När du har fått det är det bara att följa instruktionen och börja sortera –
lägg matavfall i en grön påse och restavfall i en röd. Restavfall är de vanliga
soporna som ibland kallas brännbart. När det blir fullt i påsarna ska de knytas
ihop ordentligt med dubbelknut så inget kan ramla ut. Kasta både gröna och
röda påsar där du slänger dina soppåsar idag.
Påsarna kostar inget extra. På baksidan står det hur man gör för att få nya
påsar när de börjar ta slut. De kan även hämtas på Bredemads återvinningscentral och i kommunhuset från och med februari.

Sortera förpackningar som vanligt
Fortsätt att källsortera och återvinna förpackningar. De lämnar du som
vanligt på närmaste återvinningsstation eller på återvinningscentralen
Bredemad. På Bredemad kan du även lämna farligt avfall, elavfall, grovavfall
och deponi.

www.ljungby.se/matavfall

För dig som bor i lägenhet
Du som bor i flerbostadshus får ditt startmaterial,
och nya påsar när de tar slut, genom din hyresvärd
eller bostadsrättsförening. Hyresvärden avgör
hur påsarna delas ut i just ditt hus och hur du får
information om det.
När du går ut med soporna ska du lägga både
gröna och röda påsar där du slänger dina sopor
idag (soptunna ute, i miljöhus eller miljörum).
Kontakta din hyresvärd om du saknar påsar eller
information om hur det fungerar i ditt hus.

För dig som bor i villa
Du får ditt startmaterial i samband med ordinarie
tömning i januari-februari.Vi ställer det intill din
soptunna, håll utkik efter en röd påse!
Du ska slänga både gröna och röda påsar i din
befintliga soptunna. Påsarna ingår i ditt sopabonnemang och sopbilen kommer precis som vanligt.
För att få fler påsar ska du knyta en påse i den färg
du behöver runt sopkärlets handtag. Då får du en
rulle påsar i önskad färg ovanpå sopkärlet vid nästa
tömning. Gör det i god tid innan de tar slut!

Hur blir det på jobbet?
Sorteringen kommer så småningom att gälla för alla –
hushåll, restauranger, storkök, skolor och företag. Men
först införs det för hushållen, och därefter för alla
verksamheter. Information om det uppdateras efter
hand på Ljungby kommuns webbplats.

Vad är matavfall?
Med startmaterialet får du ett informationsblad där
du kan se vad som är matavfall och inte. Är du nyfiken
redan nu finns informationen och många frågor och
svar på www.ljungby.se/matavfall.

Information in other languages
English
As of January you will be required to sort the household waste. Organic (food) waste is to be put in green
bags and other household waste in red bags. Both
bags should be disposed of in the same garbage bin
you use today. The garbage bags will be provided by
Ljungby kommun/your landlord. Read more at:
www.ljungby.se/matavfall.
Deutsch
Ab Januar 2019 finden Sie Informationen auf Deutsch
auf unserer Internetseite www.ljungby.se/matavfall.
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Fritidshus
Du som har årsabonnemang
får startmaterial samtidigt
som villahushållen. Om du
har säsongsabonnemang får
du det i samband med den
första ordinarie tömningen
2019.

Varför?
Matavfallet ska bli biogas
och biogödsel, med andra
ord fordonsbränsle och
miljövänligt gödsel, som kan
ersätta konstgödning i jordbruket. Regeringen ställer
krav på att kommunerna ska
samla in matavfall senast
2021. Bra för miljön och
framtiden!

Kontakta oss
VA- och renhållningsavdelningen:
0372-78 93 60
tekniska.forvaltningen@
ljungby.se

