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Nyhetsbrev 1 Sopsortering /Miljöhus
Malmö Stad beslutar om Sortering av matavfall
MATAVFALLSSORTERING I MALMÖ

Detta är första
nyhetsbrevet i
detta ämne.

Den 21 december 2011 beslutade kommunfullmäktige i Malmö att
införa obligatorisk utsortering av matavfall. Det slängs över 30 000
ton matavfall i Malmö varje år. Målet är att 40 procent av matavfallet
ska sorteras ut och gå till biologisk behandling innan 2015. Beslutet
omfattar alla fastigheter i Malmö och berör både hushåll och verksamheter.
Mer än hälften av Sveriges kommuner sorterar idag ut sitt matavfall
och bidrar därmed till att uppfylla ett nationellt miljömål och nu har
turen kommit till Malmö. Först ut blir stadsdelen Husie i maj 2012.
Att sortera matavfall är miljövänligt Att sortera ut matavfallet är en
stor insats för miljön. Det kan omvandlas till både biogas och
biogödsel så att vi får en mindre klimatpåverkan och ett renare samhälle. Vill du veta mer? Gå gärna in på www.vasyd.se/matavfall.

Tidplan för insamling
av matavfall i Malmös
olika stadsdelar
2012 Husie i maj •
Limhamn-Bunkeflo i
november
2013 • Klagshamn i
februari • Hyllie i februari • Södra Innerstaden i april • Västra
Innerstaden i juni
• Fosie i september •
Rosengård i november
2014 • Kirseberg i februari • Centrum i
april • Oxie i juni

Tillsammans gör vi Malmö mer hållbart.
Emmanuel Morfiadakis (S) Anders Rubin (S) Karolina Skog (MP)
Förbundsstyrelsen VA SYD Kommunalråd, Malmö Kommunalråd.
Detta är hämtat från Malmö Stads hemsida.

Miljöhus och sopsortering
Styrelsen verkar för att föreningen ska
kunna börja sopsortera under årsskiftet
2012-2013.
Detta innebär att styrelsen f.n. arbetar
med projektering och offertförfrågan
gällande byggandet av ett miljöhus inom
föreningen.
Beslutet från Malmö Stad att LimhamnBunkeflo ska börja matavfallssortera i
slutet av året är en bidragande orsak till
att lösa denna fråga under hösten 2012.
Den andra är en onödigt dyr drift av en
20 år gammal sopsugsanläggning.

