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En halvmeter emellan 

Ställ ut kärlen med minst en  

halvmeter mellan och  

en halvmeter fritt bakom.  

Öppningen ska stå ut mot planen.  

 

Halvmeter mellan gäller även på gemensamma 

uppställningsplatsen. Det är viktigt för att sopbilens 

lyftarm ska komma åt och tömma din tunna.  

 
 

Håll matavfallet så torrt det går 
 

Torrskala lök, potatis, morötter och annat direkt ner i påsen 

så hålls det torrt redan från början. 

• Låt matavfallet ligga i slasken och torka till. 

• Låt kaffefiltret stå kvar i kaffekokaren och torka. 

• Lägg alltid använda servetter och hushållspapper i 
påsen så suger de upp vätska. 

• Ett durkslag eller en sil funkar bra om du vill hälla 
bort soppa eller såsig mat. 

• Häll bort gammal yoghurt, slät soppa och annat 
rinnande i slasken. 

Om du har extra blött matavfall någon gång kan du ta dubbla påsar. Eller 

lägga en bit äggkartong eller tidningspapper i botten av påsen. 
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Påsar som fryser fast? 

Det är inte kul om det är kvar sopor i tunnan 

fast sopbilen tömt! För att slippa krånglet ska 

du hålla matavfallet så torrt det går redan i 

köket. Se tips på föregående sida! 

När det är minusgrader kan påsarna frysa fast. 

Om det ligger kvar påsar efter tömning kan du 

låta dem ligga i två veckor till. Ruska tunnan 

eller ta en spade eller ett kvastskaft och hacka 

loss påsarna när det är dags för nästa tömning.  

De bruna tunnorna är på 140 liter. För villor får det oftast plats ytterligare 

två veckors matavfall, så det går bra att fylla på tunnan till nästa tömning. 

Det är fastighetsägarens ansvar att se till att avfallet går att hämta. Det 

innebär till exempel att man ställer fram tunnorna till en viss dag, skottar och 

sandar för sopbilen och ser till att avfallet kan ramla ur tunnan. Det kan 

innebära att du behöver hacka loss fastfrusna påsar. 

Låsta tunnor? 

Får dina tunnor inte vara ifred? Då kan du välja till lås till dina tunnor. Det kostar i gällande taxa 173 

kronor per lås och år. Det är gravitationslås som öppnas automatiskt när sopbilen vänder upp och 

ner på tunnan.  

Frågor? 

Om du undrar eller vill ändra på något, ring oss på 0650–19 000, tonval 2 eller skicka en e-post till 

avfall@hudiksvall.se så hjälper vi dig. Du hittar också mycket information på vår hemsida 

www.hudiksvall.se/avfall. 

 

Tack för att du ordnar för soporna! 

 

  

 

 

Psssst… en annan sak, visst låter det ganska galet om någon 

skulle köpa mat och sedan slänga bort den? Ett hushåll sparar 3 

000–6 000kr per år på att inte slänga mat. Det minskar även på 

utsläpp av koldioxid. Det är riktigt bra för klimatet. Tack för att 

du väljer att ta tillvara på maten! Tillsammans är vi många som 

gör bra saker för en ljus framtid. 
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