
Varför började du sortera matavfall?
–  För att det blir billigare. Som husägare ser jag till ekonomin. 

Och för miljöns skull.

Hur länge har du sorterat? 
– Ca 2-3 år

Är det något som har varit jobbigt?
– Möjligtvis att det kan läcka från påsen i köket (fast då är det 

mitt eget fel). Annars ser jag inte några jobbiga saker. På somma-
ren har  vi ställt kärlet i garaget där det är svalare. Kanske att just 
komma till skott med själva anmälan.

Vad vill du säga till de som inte har börjat sortera?
– Klart att du ska börja! Det blir billigare och är inte krångligt.

Är du överraskad över mängderna?
– Det funderar jag inte på. Vi kastar ingen onödig mat. Det vi 

slänger har först legat i kylskåpet lite för länge.

Är det mera mat än du trodde och gör du nåt för att 
minska dina mängder? 

– Nej. Vi tänker på att inte kasta mat i onödan. 

Har du några åsikter om papperspåsen?
– Nej, jag tycker den fungerar bra. Påsarna tar aldrig slut känns 

det som. Det är jag förvånad över, att de räcker så länge. Någon 
gång har jag hämtat lite extra påsar. Ibland använder jag dubbla 
påsar om jag vet att avfallet är extra blött. 
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Gör som Lars 
Börja sortera ditt matavfaLL!

Läs mer och anmäl dig på  
www.nacka.se/matavfall

Var det svårt att veta vad du får lägga i matavfallspåsen?
– Nej, det tycker jag inte. Nacka kommun kommenterar: Fast 

Lars fråga oss om vad som gäller för papper och tuggummi och vi 
svarar honom att vitt hushållspapper kan kastas som matavfall men 
inte tuggummi. De slängs som restavfall (i vanliga soppåsen).)

Är du lika duktig att sortera det övriga avfallet?
– Ja det tycker jag, vi är duktiga på att sortera ut glas, papper etc. 

Vi åker till våra närmaste återvinningsstationer vid Samskolan eller 
på Svärdsön.

Vad är det bästa med att sortera matavfall?
– Miljön. Att jag känner att jag kan bidra. Och det ekonomiska 

som jag nämnde i början.

Har du märkt om dina grannar har börjat sortera efter det 
att vi haft kampanjer?

– Nja, men nu har fler och fler anmält sig. Men jag vet inte vad 
det beror på. Jag ser det utmed gatorna.

Vad tycker dina barn om att sortera matavfall?
– De är jätteduktiga! Och tycker det är roligt.

Namn: Lars Hedrén
Yrke: Entreprenadingenjör
Ålder: 46 år
Familj: Fru och två barn, 8 och 10 år
Bor: Villa på Älgö
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