
Hej!  
Ditt hushåll är ett av 11 500 som sorterar sitt avfall i 
flerfackskärl. Tack er insats! 

Vi vill med det här brevet 
informera att vi nu bytt 
plats mellan matavfallet 
och tidningar i ditt kärl 1. 
Nya dekaler är uppsatta.

Som du säkert förstår är 
det svårt att få till en lösning 
som gör alla våra kunder nöjda. 
Vi är tacksamma för all input som kommit in till oss 
om den här förändringen. 

Vårt beslut att byta plats på dessa två fraktioner är 
baserat på följande:

Bättre arbetsmiljö för renhållningsarbetare
Matavfall är tungt och det har gjort att kärlet 
varit väldigt framtungt och obalanserat. Det blir 
en avsevärd förbättring av arbetsmiljön för våra 
medarbetare om matavfall och restavfall hamnar 
längst bak i kärlet. 

Mindre tidningar
Tidningarna har minskat kontinuerligt under flera 
år vilket bidrar till ett mer lättarbetat kärl när 
fraktionen hamnar på framsidan.

Fastfrysning i matavfallsfacket
Missnöjet från våra kunder har varit stort på vintern 
då påsar fryser fast och facket för matavfallet inte 
blir tömt. Många har haft svårt att klara sig till nästa 
tömning. Risken med fastfrysning försvinner inte 
helt nu när vi bytt plats i kärlet men med större 
volym ökar chansen att klara sig till nästa tömning 
även om det ligger kvar några påsar i botten. 

Matavfallet och tidningar 
har bytt plats i kärl 1

Dyra reparationskostnader och trasiga insatser  
Insatstillverkaren har meddelat oss att det inte är 
lämpligt att ha en så tung fraktion som matavfall i 
insatsen på framsidan av kärlet. Det bör ligga bak i 
kärlet för att inte belasta lyftarmen på bilarna. 

Lyftarmen klarar inte de påfrestningar som vikten 
av matavfallet utgör. Vi har idag fått byta samtliga 
lyftarmar på våra bilar och en hel del insatser. Detta 
till stora kostnader. 
 
Lock till matavfallet
Vi har plockat bort ditt matavfallslock permanent. 
Det är inte möjligt att ha ett inrelock på baksidan 
av kärlet, där du från och med nu ska lägga 
matavfallspåsarna.

På molndal.se/matavfall har vi samlat tips på hur 
du kan göra under sommaren för att minska risken 
för dålig lukt och insekter. 

Skanna qr-koden!

Med vänlig hälsning 
Tekniska förvaltningen

Kontaktcenter Mölndal 
031-315 10 00

kontakt@molndal.se


