Om papperspåsarna fryser fast i kärlet?
FÖRHINDRA FASTFRYSNING!
• Kyl ned påsen innan!
– Låt gärna kompostpåsen stå utomhus några minuter innan du lägger den i kärlet, så att ytan
på kompostpåsen blir kall. Det förhindrar bildning av kondens som sedan fryser.
– Ställ påsen t.ex. ute på trappen - skydda från djur med en spade eller alt. ställ i härbre, uthus,
garage…)
(Varm och fuktig påse klibbar lättare fast – jmf med att slicka på en metallstolpe på vintern)☺

• Undvik blött!
– Låt alltid vått avfall rinna av ordentligt, så att det blir så torrt som möjligt, innan det läggs i
papperspåsen! OBS viktigt att alltid låta papperspåsen stå i avsedd påshållare som hjälper till
att transportera bort fukt och gör påsen mindre blöt.
– Byt påse ofta / använd dubbla påsar / lägg tidningspapper i botten / lägg med servetter och
hushållpapper - så hålls påsen relativt torr!
– Fyll inte påsen mer än att den går att vika eller rulla ihop. Förslut påsen noggrant så att
avfallet inte rinner ut i kärlet, och sedan fryser fast.
• Skaka kärlet då och då
– Ruska loss påsarna då och då, speciellt vid väderomslag och innan tömning!
• Håll kärlet rent!
– Ta vattenslangen och spola ur någon eller några gånger per år (vid varmt väder) (Risken för
fastfrysning ökar om kärlet är smutsigt!)
• Förhindra kontakt mellan påse och kärl!
Skapa ett lager mellan påse och kärl som absorberar fukt och som
skyddar från direktkontakt, t.ex.:
– Lägg påsen i kärlet så att den inte kilar fast mot kanten av kärlet.
– Lägg t.ex. en tidning eller äggkartong i botten av kärlet.
– Sätt t.ex. i en papperskasse eller papperssäck i kärlet.

OM FASTFRYSNING?
• Låt frusna påsar ligga kvar i kärlet till nästa tömning!
– Kall och frusen kompost gör ingen skada.
(Se till att påsarna är lösa vid nästa tömningstillfälle - skaka loss dem vid nästa töväder.
Du kan gärna stöta med en sopkvast eller liknande i kärlet så att påsarna lossnar)

• Är kärlet fullt?
– Kontakta kundtjänst för renhållningen i din kommun. De kontaktar entreprenören, som
eventuellt kan hjälpa till.
(ansvaret att förhindra fastfrysning och att kärlet går att tömma ligger hos kunden!)

