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Tidsplan satt för matavfall i Burlöv och
Malmö
VA SYD har knutit avtal om nya kärl för matavfall i Burlöv och Malmö.
”Avtalet innebär att både Burlövs kommun och Malmö stad arbetar vidare
med insamling av matavfall enligt tidsplanen” meddelar Ingela Morfeldt,
projektledare på VA SYD.
Insamlingen av matavfall införs stadsdel för stadsdel. I Husie startade
flerfamiljsfastigheter och verksamheter under maj månad och nu följer
villafastigheterna i Husie med början vecka 39 i slutet av september. Kärlen
för matavfall kommer att levereras till villahushållen i Husie under

sensommaren. I november startar alla Burlövsbor med utsortering av
matavfall.

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

•
•

Den 21 december 2011 fattades beslut i Malmö stad om
obligatorisk sortering för matavfall i kommunfullmäktige. Den 20
februari 2012 fattades motsvarande beslut i Burlövs kommun.
Målet är att 40 % av matavfallet i Burlöv och Malmö ska tas om
hand till och med 2015.
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.

Läs mer om matavfall på vasyd.se/matavfall
Kontaktperson: Ingela Morfeldt, projektledare VA SYD
040-635 04 49 ingela.morfeldt@vasyd

VA SYD levererar friskt dricksvatten, renar avloppsvatten och har hand om
avfallshantering åt mer än en halv miljon människor. Vi uppmuntrar dig till
att dricka kranvatten, sortera dina sopor och tänka på vad du spolar ner i
avloppet. Tillsammans bidrar vi aktivt till en hållbar samhällsutveckling. För
miljön, nära dig.
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