
Exempel på brev/mejl till hyresvärden för beslut om 
sortering av matavfall  
Så här kan du skriva du ett brev/mejl: 

1. Skriv en rubrik som kortfattat beskriver vad ärendet handlar om.
2. Skriv vad ärendet handlar om.
3. Avsluta brevet/mejlet med att själv föreslå ett beslut som du tycker att hyresvärden ska ta.
4. Skriv under dokumentet med ditt namn.
5. Skicka eller lämna personligen brevet till din hyresvärd alternativt mejla personen ifråga.

Använd gärna mallen nedan. 

Hyresvärden xx 
Anslut fastigheten till Solna Stads matavfallsinsamling  
Hej!  
Idag saknar vi som bor på [adress] möjligheten att sortera ut vårt matavfall. Istället för att låta matavfallet 
gå till spillo genom att slänga det i de vanliga hushållssoporna kan det, om det sorteras ut, bidra till en 
bättre miljö och ett bättre klimat. Det matavfall som samlas in i Solna Stad omvandlas både till biogas, 
som sedan tankas i SL:s stadsbussar och stadens sopbilar, samt till biogödsel för lokala bönder. Många 
hyresvärdar erbjuder redan sina hyresgäster detta och alltfler hyresvärdar ansluter sig. Att sortera ut 
matavfallet är inte bara en insats för miljön och klimatet, utan innebär även andra fördelar för er som 
hyresvärd.  

Ökad efterfrågan på lägenheterna  
Förutom att matavfallsinsamlingen är en insats för miljön ger den också en goodwill för er som hyresvärd. 
En hyresvärd med miljötänk är attraktiv och en förebild för sina hyresgäster.  

Spara pengar  
En genomsnittlig påse med hushållssopor (restavfall) består till mer än en tredjedel av matavfall. När 
matavfallet istället sorteras ut, minskar mängden brännbart restavfall. I förlängningen betyder detta att 
färre kärl eller tömningar för brännbart restavfall behövs, vilket innebär en lägre kostnad för er som 
hyresvärd.  

Lätt att komma igång  
Att börja sortera ut matavfall är lätt. Det enda ni som hyresvärd behöver göra är att kontakta Solna stad 
som hjälper till med att välja plats för matinsamlingen, ger råd kring vilket insamlingssystem som passar 
bäst och hjälper till att göra en beställning av abonnemang för hämtning. Solna stad tillhandahåller 
dessutom kärl för insamling, påsar och sorteringsutrustning för matavfallsinsamling till oss boende – helt 
gratis!  

Mer information  
På www.solna.se/matavfall finns all information som behövs om matavfallssortering i Solna stad. Där 
finns bland annat en broschyr om hur ni ansluter fastigheten till insamling av matavfall och svar på dem 
vanligaste frågorna. Det är av största vikt att vi låter våra matrester jobba för oss, klimatet och miljön. Jag 
vill därför föreslå att [adress] ansluts till Solna stads matavfallssortering. Jag ser fram emot att höra ifrån er! 

Med vänliga hälsningar,  
Förnamn Efternamn (eventuellt kompletterat med lägenhetsnummer) 

https://www.solna.se/boende--miljo/avfall-och-atervinning/matavfall
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