
 

 

 

 

Hej! 
 

 

 

 

Det här är information till dig som är hyresvärd eller företagare samt särskild 

information till dig som bedriver restaurangverksamhet. Den 1 april 2020 

införs gröna påsen i Åtvidabergs kommun. Det gör vi för att nå ett hållbart 

samhälle och för att minska miljöpåverkan. Tillsammans bidrar vi till en 

bättre miljö! 

 
Den gröna påsen är till för matavfall. Med den gröna påsens hjälp omvandlas matrester till biogas, 

som sedan används som bränsle till bussar och bilar. Det enda du behöver göra är att slänga 

matrester i den gröna påsen, när den är full knyta den med dubbelknut och slänga den i vanliga 

soptunnan. Sedan tar Åtvidabergs Renhållning hand om resten. De gröna påsarna kostar inget extra 

utan ingår i avgiften för sophämtning. Den gröna påsen ska inte användas till något annat än 

matrester. Det är just påsens gröna färg som avgör att den blir rätt sorterad i anläggningen.  

 

Under mars månad kommer både påshållare, så kallade korgar, och gröna påsar att levereras till 

våra kunder. Ungefär samtidigt kommer en enklare sorteringsguide att skickas hem till alla  

hushåll i kommunen. I den kan man läsa vad man slänger i gröna påsen och vad man inte  

slänger i gröna påsen. Till er kommer sorteringsguiden att följa med detta brev. Nedan följer  

riktad information till dig som är hyresvärd eller företagare samt särskild information till  

dig som bedriver restaurangverksamhet.  

 

Information till dig som hyresvärd/fastighetsägare 
Som hyresvärd kommer du att få både påshållare/korg och påsar till dina hyresgäster. Materialet  

levereras av Åtvidabergs Renhållnings entreprenör. Med materialet du får kommer det även att 

följa med ett informationsblad om gröna påsen som ligger i varje påshållare/korg.  
 

Hyresgästerna är informerade om att de kommer få materialet av dig som hyresvärd samt att du 

som hyresvärd informerar dina hyresgäster om var de kan hämta nya påsar när dessa är slut.  

Det du behöver göra är att meddela oss via vår funktionsbrevlåda gronapasen@atvidaberg.se  
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ditt namn, kontaktperson, antalet påshållare/korgar du behöver och till vilken 

utdelningsplats/adress du vill ha materialet levererat. Därtill behöver du sedan informera 

hyresgästerna om var de kan hämta nya påsar när dessa tar slut. Som hyresvärd kommer du att 

kunna beställa påsar via funktionsbrevlådan gronapasen@atvidaberg.se och vår kundtjänst. 

 

Information till dig som företagare 
Som företagare kommer du att få både påshållare/korgar och påsar. Materialet levereras av 

Åtvidabergs Renhållnings entreprenör. Med materialet kommer det även att följa ett 

informationsblad om gröna påsen som ligger i varje påshållare/korg. När påsarna börjar ta slut så 

knyter du en tom grön påse i handtaget på din soptunna så kommer entreprenören att lägga dit en 

ny rulle i tunnan. 

 
Det du som företagare behöver göra är att meddela oss via vår funktionsbrevlåda 

gronapasen@atvidaberg.se företagets namn, kontaktperson och till vilken utdelningsplats/adress du 

vill ha materialet. Eftersom företagen i kommunen varierar i storlek så kan det hända att du som 

företagare har behov av fler än en påshållare/korg. Då kan du även meddela detta via 

funktionsbrevlådan.  

 

Information till dig som bedriver restaurangverksamhet 
Du som bedriver restaurangverksamhet behöver få särskild information. Meddela oss via 

funktionsbrevlådan gronapasen@atvidaberg.se företagets namn och kontaktuppgifter så tar vi 

kontakt med dig.  

 

 

 

Hälsningar 

 

Åtvidabergs Renhållning AB 
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