
 
 
 
 
 
 

   

Bra resultat för Sortera säcken 

Nu har projekt Sortera säcken varit igång sedan början av 

februari på återvinningscentralerna i Falevi och 

Stenstorp. Kunderna har fått sortera sina sopor hemma 

eller på plats och sett till att allt hamnat på rätt plats. 

Inga slutna säckar har tagits emot som brännbart. 

 

– Vi har märkt en klar minskning av felsorteringen. Närmare 35 procent mer 

material går till återbruk och återvinning istället till förbränning, säger 

Christina Storm, chef för återvinningscentralerna. 

Uppföljningen av att sortera säcken har gjorts och det är glädjande siffor som 

framkommit kan Christina Storm konstatera. 

– Vi har jämfört vikten av lämnat avfall med motsvarande månad 2019 och vi 

har märkt en klar minskning av det som går till brännbart. Det är mycket 

glädjande på flera plan. Många tror att vi tjänar pengar på det som går till 

värmeverket. Det är en myt och sanningen är att vi får betala för det. Idag 

betalar vi 605 kronor per ton plus en skatt på 75 kronor per ton. Ju mindre 

brännbart avfall vi får in desto lägre kostnad för oss och i förlängningen för 

kunderna, påpekar hon. 

– Sortera säcken har kommit för att stanna. Fler återvinningscentraler väntar 

och näst på tur står Karlsborg i februari. Vi kommer att skicka ut information i 

god tid till kunderna så att de vet vad som gäller, förklarar Christina Storm. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

   

Ny taxa från den 1 januari 

En ny avfallstaxa träder i kraft den 1 januari 2021. Du 

hittar mer information på vår hemsida via länken: 

www.avfallskaraborg.se/information/avgifter 

 
 
 
 
Hantera julskräpet rätt  

• Julgranar sorteras som grenar och ris och kan lämnas på ÅVC. 

• Julklappspapper sorteras som pappersförpackningar. 

• Trasig julbelysning lämnas som elavfall. 

• Värmeljuskoppar av aluminium lämnas som metallskrot. Tänk på att 

lösgöra vekeshållaren innan du sorterar behållaren (aluminium). 

Vekeshållaren (stål) sorteras också som metall-skrot men måste vara 

frigjord från behållaren. 
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Planera julmaten så slipper du slänga  

 Nu stundar det juletider i Sverige. För många är maten 

ett av de viktigaste inslagen och ett måste för en lyckad 

jul. 

– Alla ska ha en god jul med god mat men vi vill rikta en 

uppmaning till våra kunder. Planera julmaten och ät upp 

det du köper. I januari slängs det 45 procent mer 

matavfall än övriga månader, förklarar Jessica Rytter 

som är avfallsingenjör på AÖS. 

 

Statistiken talar sitt tydliga språk när det gäller hur mycket matavfall som 

slängs i januari jämfört med övriga månader på året. 

– Vi har god uppföljning på detta och det har stadigt ökat från år till år. Förra 

årets statistik för januari visade att det slängdes 45 procent mer mat den 

månaden än en medelmånad under resten av året, berättar Jessica Rytter. 

Att slänga så lite mat som möjligt är viktigt ur många aspekter. Dels kostar 

det att ta hand om avfallet men inte minst viktigt är att det kostar stora 

resurser att producera. 

– Det blir ett resursslöseri på flera plan. Mycket mat produceras lokalt i 

Sverige men en hel del transporteras ju till Sverige. Både framställningen 

och transporterna innebär en ökad påverkan på vår miljö. Vi uppmanar 

därför alla att tänka till lite extra inför den stundande julen. Planera dina 

matinköp. Hur många blir vi som äter, måste vi verkligen ha så många olika 

sorter och kommer allt verkligen att ätas upp? Det är frågor man bör ställa 

sig, menar Jessica. 

Får du mat över kan du se till att göra något gott av det. När du är inne på 

att äta rester efter julbordet på tredje eller fjärde dagen kanske det kan vara 

gott med något annat. 



 
 
 
 
 
 

   

– Det finns många goda tips på vad man kan göra av överbliven julmat som 

ett alternativ till att slänga den. Ett tips kan vara att googla på ”överbliven 

julmat”. Då får du en mängd tips, råd och inte minst recept som är lätta att 

följa, hälsar Jessica. 

 
226 ton extra 

I januari 2019 slängdes det 728 ton matavfall inom AÖS nio 

medlemskommuner. Medelmånaden slängdes det 502 ton, vilket innebär att 

det efter jul slängdes närmare 226 ton extra. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

   

Recept på: Pasta carbonara med julskinka och 
brysselkål 

Den här carbonaran är perfekt att göra av resterna från julbordet. 

Brysselkålen gör rätten lite grönare. Det går lika bra att använda kassler eller 

någon annan form av skinka. Toppa med massor av riven ost, persilja och 

nymalen svartpeppar. Recept från www.ica.se. 

 

Ingredienser (4 portioner) 

• 100 g brysselkål 

• 4 port spagetti 

• 1 dl vispgrädde 

• 3 äggulor 

• 1 riven vitlöksklyfta 

• 2 dl riven ost 

• 2 krm svartpeppar 

• 200 g strimlad julskinka 

• 2 msk smör 

• Till servering 

• persilja 

• nymalen svartpeppar 

 

Gör så här 

Plocka bladen från brysselkålen. 

Koka spagetti enligt anvisning på förpackningen.  

Häll av och spara ca 1 dl av kokvattnet  

(för 4 port) och blanda med vispgrädde, äggulor, vitlök, hälften av den rivna 

osten och svartpeppar.  

Stek julskinkan i smör tills den får lite färg. Tillsätt brysselkålsbladen och 

stek ytterligare 1 minut. Ta från värmen, tillsätt pastan och 

gräddblandningen.  



 
 
 
 
 
 

   

Till servering: Toppa med resten av den rivna osten, persilja och 

svartpeppar. 

För alla? 

Innehåller mjölkprotein och ägg. 

Gör glutenfri: välj glutenfri pasta.  

Välj julskinka med glutenfri griljering. 

Gör laktosfri: välj laktosfria produkter  

av grädde och matfett. Kontrollera  

innehållet i skinkgriljeringen. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

   

Hämtning med sidlastare i Mariestad  

Avfallshantering Östra Skaraborg planerar att införa 

sophämtning med sidlastare hos de flesta av kunderna i 

Mariestad. Det innebär en bättre arbetsmiljö och 

effektivare hämtning.  

– I väntan på bilarna är det mycket arbete med planering 

av rutter för att anpassa till det nya sättet att hämta, 

förklarar Ewa Dydiszko, insamlingschef på AÖS. 

 

Sidlastare har varit på tal ett tag och nu är det dags för införande. Nya 

sopbilar ska upphandlas och förhoppningen är att pandemin inte ställer till 

det och att bilarna är på plats i slutet av nästa år.  

– Vi har redan påbörjat arbetet med våra   rutter för att optimera körningar 

och anpassa dem till sidlastning. Nya rutter kan leda till förändringar i 

hämtningsdagarna. Alla berörda    kunder får information i god tid om vad 

som kommer att gälla, säger Ewa Dydiszko. 

För kundernas del blir kärlens placering den största förändringen. För att 

kunna tömma med sidlastare behöver kärlen placeras med handtaget mot 

fastigheten och öppningen   mot sopbilen. Sedan behöver det vara minst 50 

centimeter fri yta mellan och på sidorna av kärlen för att armen på sopbilen 

ska kunna gripa kärlet. Det behöver vara helt fritt över kärlen, eftersom 

armen svingar upp kärl när den töms.  

Maxavståndet från bilen till kärlen får inte överstiger 1,5 meter, säger Sara 

Landin som ansvarar för sophämtningen i Mariestad och Gullspång. 

Tömning med sidlastare innebär en bättre arbetsmiljö för personalen. 

Säkrare hämtning, minimering av förslitningsskador samt skydd mot damm 

är några exempel. Hämtning av   avfall med sidlastare blir även mer effektiv. 

Bilarna ska ha ett tvåfackssystem vilket innebär att matavfallet samlas i det 

ena facket och rest-avfallet i det andra.  



 
 
 
 
 
 

   

– Det är bra med rotation för personalen. De kommer att arbeta med vanliga 

baklastare också, då blir det omväxlande, menar Sara. 

De som i första hand får avfallet hämtat med sidlastare är kunder i 

villahushåll.  

– Vår förhoppning är att vi är igång i hela Mariestads kommun under första 

halvåret 2022. Mer information kommer att ges i god tid till alla berörda, 

säger Ewa Dydiszko. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

   

E-faktura – smidigt & enkelt!   

Du vet väl att du kan välja att betala dina räkningar från oss via e-faktura? 

Anmälan gör du i internetbanken. Leta upp Avfallshantering Östra 

Skaraborg i listan över anslutna företag. Med e-faktura blir det smidigare för  

dig – alla belopp och OCR-nummer är redan ifyllda, fakturorna sparas i 

internetbanken och du kan betala dem var som helst.  

Gillar du autogiro? Då kan du välja e-faktura med automatisk betalning. Den 

tjänsten finns hos de flesta banker. Om du inte hittar funktionen, vänd dig 

då till din banks supportavdelning. 

 
 

 
Tack för att du är rädd om oss! 

Som fastighetsägare ansvarar du för snöröjning och halkbekämpning hela 

vägen fram till och runt sopkärlen. Genom att sköta detta bidrar du till att 

det blir lättare för oss. Dessutom underlättar du för oss att dra kärlen samt 

till att minska risken för att vi halkar och skadar oss. 

Tack på förhand från sophämtarna!  
 


