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FALKÖPING • HJO • KARLSBORG • SKÖVDE • TIBRO • TÖREBODA – KOMMUNER I SAMVERKAN

Informationsbrev till alla hushåll i Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde, Tibro och Töreboda om vår
gemensamma avfallshantering.

Snart kör vi bil på villahushållens matrester
Område för område får sina bruna kärl utplacerade och påbörjar insamling av matavfall.
Paula Bäckman, direktionsordförande för AÖS, imponeras av engagemanget från invånarna
i AÖS-området, där insamling är på väg att införas.
När Paula Bäckman tillträdde som ny direktionsordförande
för AÖS i början av 2011 var beslutet att satsa på insamling
av matavfall något av det första som klubbades i och med
den nya verksamhetsplanen. Nu är införandet av det nya
systemet påbörjat och Paula imponeras av engagemanget
hon möts av:
– Det är häftigt när folk kommer fram och undrar: När
kommer ni till oss? Och varför får inte vi vara med?
Under 2013 är det planerat att alla villaägare i medlemskommunernas tätorter ska kunna sortera ut sitt matavfall.
Falköping har redan insamling av matavfall sedan 2003,
men nu går alltså även Skövde, Tibro, Töreboda, Hjo och
Karlsborg in i insamlingsarbetet.
– Först och främst är det villahushåll, men ser man på de
nationella miljömålen så ska ju många fler vara med, säger
Paula Bäckman.
Skultorp har med närmare 900 abonnenter varit först ut
som testområde under hösten 2011 och vid en första analys,
så visade det sig att resultatet var mycket bra. Nu följer Tibro som nästa område.
De nationella miljömålen, vilka säger att kommunerna
ska verka för ökad insamling av matavfall från hushåll har
varit avgörande för beslutet att genomföra detta inom hela
AÖS-området:
– Det finns nationella miljömål dels att minska avfallet,
men även att öka insamling av matavfall från hushåll, säger
Paula Bäckman och tillägger:

Paula Bäckman, direktionsordförande AÖS.
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– Vi har en fantastisk möjlighet att påverka.
Hon ser insamlingen som ett viktigt miljöbidrag, att ta
hand om en restprodukt och därmed bidra till den ökade
efterfrågan på biogas för att driva våra bilar med:
– Vi vill inte gärna vara utan bil och måste därför jobba
med alternativa drivmedel.
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Skultorp sorterar i världsklass
Falköping införde matavfallssortering redan 2003. Skultorpsborna var först ut med att börja sortera sitt matavfall
i övriga AÖS-området och det med den äran. Villaägarna
i Skultorp har gjort ett lysande jobb, visar mätningarna
nu. Vid den plockanalys som gjordes efter den första
tömningen i början av oktober, så var hela 98 procent av
matavfallet riktigt utsorterat och kunde alltså gå vidare till
biogasframställning.
– Vi beräknar att Skultorpsborna kommer att samla in
cirka 150 ton matavfall per år, säger Ingemar Gustavsson
på AÖS.
Tack för ett utmärkt jobb!

Möten kring matavfall
I september hölls de första informationsmötena kring
matavfallsinsamling för berörda hushåll i Skultorp, vilket
följdes av Tibro i början av november. AÖS kommer att
fortsätta med informationskvällar under hela införandet
av matavfallssortering, vilket beräknas pågå fram till och
med 2013. För nya uppstartsområden kommer AÖS att
bjuda in till möten och svara på frågor om allt från kärl och
påsar till taxor och abonnemang . Inbjudan skickas till dig
när det är dags för ditt område att börja sortera.
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Pigg 10-åring i Hjo
Den 18 augusti firade återvinningscentralen i Hjo 10 år.
Under 2010 sorterades cirka 2 980 ton icke-farligt och 302
ton farligt avfall vid anläggningen. Detta motsvarar 337 kg
icke-farligt och 34 kg farligt avfall per kommuninvånare.
Miljöinsatsen och födelsedagen firades med stort tårtkalas
på återvinningscentralen.

Nya taxor för 2012
Beslut om avfallstaxor för 2012 tas i dagarna. Håll utkik
på vår webbplats för nästa års taxor. En något fördyrad
avgift kommer att gälla för den som väljer att inte sortera
sitt matavfall.
www.aos.skovde.se
Genom plockanalys kan AÖS mäta kvalitén på det insamlade matavfallet.
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