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Ny struktur för kvalitets-
säkrad verksamhet
Under 2021 sjösätter Väst- 
blekinge Miljö AB, VMAB, en 
helt ny teambaserad organi-
sationsstruktur för att möta 
framtiden som modernt miljö- 
företag. Ansvarsfull material-
hantering och fortsatta sats-
ningar i enlighet med hållbar-
hetsmålen ligger i fokus. 

Målet med den nya organisations-
strukturen är att skapa rätt för-
utsättningar för VMAB:s fortsatta 
insatser och satsningar. 

– Nu tar vi nästa steg i ut-
vecklingen på vår väg att gå från 
avfallsanläggning till miljöföretag 
och organiserar oss för uppdraget. 
Team och funktion är två viktiga 
ledord när vi nu ställer om och 
utvecklar organisationsstrukturen, 
säger Susanna Strandberg, VD.

Större fokus
Den nya organisationsstrukturen 
består av två delar, Renhållnings- 
service och Cirkulära tjänster, med 
en områdesansvarig för varje del. 
Renhållningsservice avser taxekol-
lektivet medan Cirkulära tjänster 
har koppling till marknaden. Hit hör 
bland annat områden som teknik 
och anläggning. 

– Vi kommer att ha ännu större 
fokus på att kunna erbjuda kvali-
tativa och ekonomiskt försvarbara 
tjänster inom Renhållningsservice. 
Även det strategiska arbetet kopplat 
till energifrågorna på lång sikt får 
större utrymme i och med den nya 
organisationsstrukturen, säger Su-
sanna Strandberg. 

Strategiskt arbete
Under de senaste åren har VMAB 
genomfört flera viktiga miljöinves-
teringar och satsningar. Bolaget 
har även inlett samarbetsprojekt 
med kommuner utanför VMAB:s 
verksamhetsområde och är även en 
aktiv samarbetspart när det gäller 
forskning och teknikutveckling inom 
miljösektorn. Andra inslag i utveck-
lingen har varit förstärkt service 
och tillgänglighet där kundfokus, 
varumärke och värderingar har varit 
prioriterade hörnstenar i arbetet. 

Med den nya strukturen fort-
sätter kvalitetsarbetet och bolaget 
rustar för vidareutvecklade insatser i 
såväl närtid som på sikt. 

– Vi lyfter fram kompetensen och 
tydliggör vårt uppdrag ytterligare 
genom att utveckla renhållningen 
och den strategiska riktningen inom 
ansvaret att samla in hushållsavfall. I 
vårt utvecklingsarbete ingår även att 
förstärka insatserna på våra anlägg-
ningar för att förebygga och und-
vika incidenter. Det kan handla om 
förstärkande insatser som rör det 
direkta miljöarbetet på anläggning-
en och inslag som är kopplade till 
arbetsmiljön för våra medarbetare. 

Syftet med en ny  
organisationsstruktur
• skapa en god strategi för 

att möta framtiden som ett 
modernt miljöföretag

• skapa en effektivare orga-
nisation

• skapa tydlighet i kärnupp-
draget

Susanna Strandberg, VD, VMAB. 



3

Vi har ett framtidsorienterat fokus
Malin Håkansson,  
Avdelningschef Renhållningsservice
– Genom att vi nu samlar alla våra verksamhetsde-
lar i en gemensam budget får vi bättre översyn och 
enhetlighet inom våra områden. Det gör att vi kan få 
ökat utrymme och möjligheter att fokusera på det 
framtidsorienterade arbetet kopplat till renhållnings-
servicen och avfallsområdet. Alla våra verksamhets-
områden handlar om service i någon form och just 
servicen är något som kommer att kunna förstärkas 
i och med den nya strukturen. Vi som miljöföretag 
måste förtjäna monopolet och det gör vi genom 
att förvalta resurserna, pengarna, tekniken och 
informationen på bästa sätt så att det kommer våra 
kunder och invånare till gagn. 

Från soptipp till miljöföretag
Marika Mårtensson,  
Avdelningschef Cirkulära tjänster
– Våra verksamhetskunder kommer att märka en 
ökad smidighet i försäljningsprocesserna. Insatserna 
på marknadssidan är något som vi kommer att växla 
upp parallellt med utvecklingen av våra tjänster inom 
renhållningsservicen. Verksamhetskunderna kommer 
att mötas av ett förstärkt tjänsteutbud och en ökad 
tydlighet om vad för avfallsslag vi tar emot. Renhåll-
ningsanläggningen är inte längre en soptipp och 
slutstation när det handlar om avfall utan fungerar 
som ett miljöföretag med ansvar att inte bara ta emot 
avfall utan också ta hand om resurserna och hantera 
avfallsslagen i linje med miljömålen. Det är det som 
cirkulär ekonomi handlar om.

Bättre styrning och planering
Anna Johansson, Administrativ chef
– Arbetet med att sjösätta den nya strukturen kom-
mer att pågå året ut innan alla puzzelbitar sitter på 
plats. Vi vässar de interna processerna, styrning och 
planering, för att i slutänden leverera bättre tjänster. 
Arbetsmiljöfrågorna är ett av de stora och viktiga 
områdena i förändringsarbetet. Det intensiva arbe-
tet med just arbetsmiljöfrågor och interna resurser 
är inget som kommer att märkas direkt utåt utan 
indirekt och därmed också spegla verksamheten 
externt. Arbetet handlar om att vi fortsätter att forma 
VMAB som ett framsynt miljöföretag och attraktiv 
arbetsgivare. Vi månar om våra kunder, abonnenter, 
ägare och medarbetare. 
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Familjen Svensson–Olsson i 
Asarum ger ett stort plus för de 
stärkta insatserna som VMAB 
har genomfört kopplat till ren-
hållningsservicen. Förlängda 
öppettider på återvinnings-
centralerna och utbudet av 
informationskällor bidrar till det 
positiva omdömet.

Nöjdheten kring sophämtning, 
information och servicen på åter-
vinningscentralerna har ökat, visar 
resultatet från den senaste under-
sökningen. Att öppettiderna på 
återvinningscentralerna har för-
längts till att även omfatta helgdagar 
som lördag och söndag, är något 
som familjen Rebecca Svensson 
och David Olsson uppskattar. 

– Vardagarna i veckorna är 
hektiska och det är mycket man ska 
hinna med efter arbetstiden. Det 
ska handlas, barnen ska hämtas på 
förskola och det kanske är någon 
aktivitet som ska hinnas med under 
kvällen. Det är på helgerna som 
vi har möjlighet att åka till återvin-
ningscentralen, tillgängligheten 
underlättar vår vardag, säger David.

Information i flera kanaler
Tillgängligheten är viktig, tycker pa-
ret. Det gäller även information som 
rör renhållningsservicen. 

– Det är bra att VMAB sprider 
informationen i olika kanaler och 
plattformar, både i tidningsform 
och i sociala medier. För oss är det 

”Tillgängligheten underlättar vår vardag”

SMS som fungerar bäst för snabba 
viktiga meddelanden, till exem-
pel om ändrade tömningsdagar 
vid helger. Är det någon särskild 
information som vi söker efter så är 
det hemsidan som gäller. När det 
gäller branschrelaterade reportage 
och nyheter så är det här i tidningen 
som vi hittar det, säger Rebecca.

Familjen vill i sammanhanget 
även lyfta renhållningspersonalens 
insatser och service.

– De har ett extra öga och för-
ståelse om man vid någon enstaka 
gång missar att rulla ut kärlet för 
tömning. Då är de hjälpsamma, 
säger David. 

Självklart med källsortering
Möjligheten till källsortering med 
fyrfackssystemet Maximiljö, är nå-
got som familjen värdesätter.

– Jag tror att det källsorteras 
mer på det här sättet. Barnen blir 
tidigt medvetna om att man inte 
kan kasta saker hur som helst och 
de har full koll på vad som ska 
läggas i den bruna matavfallspåsen 
och vad som ska ligga i de övriga 
facken. Klimatfrågan är en av de 
stora utmaningarna för framti-
den och här kan vi alla bidra. Att 
källsortera ska vara lika självklart 
som att borsta tänderna, säger 
David.

VMAB fortsätter att klättra i 
betyg hos kunder och abon-
nenter. Det visar den uppföl-
jande kundanalys som har 
genomförts bland hushållen i 
västra Blekinge. 

Under våren 2017 lät VMAB ge-
nomföra en kundundersökning 
bland slumpvis utvalda hushåll 
i Karlshamns, Sölvesborgs och 
Olofströms kommuner. Syftet 
med undersökningen var att 

Ökad nöjdhet med renhållningsservicen
få en uppfattning om hur kunden 
uppfattar renhållningsservicen 
och hur man tycker att den kan 
göras bättre. Ökade öppettider på 
återvinningscentralerna var ett av 
de önskemål som hushållen fram-
förde i undersökningen och som 
VMAB har lyssnat på. 

Under 2020 genomfördes en 
uppföljande kundanalys och bety-
get från hushållen har ökat på nära 
nog samtliga områden. Det som 
sticker ut i undersökningen är den 
ökade nöjdheten kring sophämt-

ning, information och servicen 
på återvinningscentralerna. 
Framför allt får VMAB högst be-
tyg när det handlar om informa-
tion till kunder och abonnenter 
kring renhållningsservicen och 
utbudet av tjänster. 

– Vi har satsat på att stärka 
informationen på alla våra platt-
formar. Vår strävan är att vara 
tillgängliga i kanaler där våra 
målgrupper finns, säger Malin 
Håkansson, avdelningschef 
Renhållningsservice. 

Rebecca Svensson och David Olsson, med barnen Tristan, 5 år, och  
Matteus, 3 år, är nöjda med renhållningsservicen och de förstärkta  
insatserna som VMAB har genomfört kring öppettider och tillgänglighet. 
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Pausa bilen 
varannan gång
Om du ställer bilen varannan 
gång under ett år så sparar 
du inte bara driftskostnader 
utan gör en jätteinsats för 
miljön. Ungefär hälften av våra 
bilresor är faktiskt kortare än 
fem kilometer. Om vi ställer 
bilen varannan gång under ett 
år så minskar du utsläppen 
med 0,34 ton koldioxid/år. 
Ta cykeln eller promenera så 
får du dessutom friskvård på 
köpet. 
Källa: Världsnaturfonden

 
Miljontals 
koppar kaffe
I Sverige häller vi ut så mycket 
som 224 000 ton mat och 
dryck i avloppet varje år. 
Det motsvarar 425 miljoner 
koppar kaffe och flera tusen 
ton växthusgaser. Ett hushåll 
kan spara minst 3 000–6  000 
kronor/år på att minska 
matsvinnet och genom att 
sortera ur matavfallet tar vi 
tillvara energi och värdefulla 
näringsämnen som finns i 
matavfall. Ta hand om maten 
så gör du både din ekonomi 
och miljön en tjänst. 

Eleverna i klass 9B på 
Bokelundsskolan i Sölves-
borg kammade hem priset för 
bästa idé till sorteringsmaskin 
i tävlingen Teknikåttan som av-
gjordes förra året. Senare i vår 
hoppas klassen kunna använda 
prispengarna till något kul,  
12 500 kronor.

Teknikåttan är en rikstäckande årligt 
återkommande tävling för högsta-
dieelever med fokus på teknik- och 
naturvetenskap. Vid den senaste 
tävlingen var temat avfall och åter-
vinning.  

Tema återvinning
I hård konkurrens kvalade 
Bokelundsskolans elever in sig till 
rikstävlingen där de fick uppdraget 
att konstruera en apparat som au-
tomatiskt sorterade plast-, metall-, 
och träkulor i särskilda behållare i 
en speciell ordning utifrån materi-
alslag. 

Eleverna tog sig an uppgif-
ten med stort engagemang och 
spånade tillsammans fram idén till 
sorteringsmaskinen. Ett vinnande 
koncept visade det sig. 

Går att utveckla
– Idén till konstruktionen skulle 
mycket väl kunna gå att utveckla 
och i en förlängning användas i till 
exempel renhållningsbranschen, sä-
ger Daniel Åstedt, klassföreståndare.

Eleverna är stolta över att klas-
sens idé tog hem priset för bästa 
konstruktion. 

– Jättekul! Projektet har varit kul, 
lärorikt och intressant, är elevernas 
samlade kommentar kring arbetet. 

Klassens smarta
miljötips!
• Rensa ut gammal elektronik 

som du inte använder och 
lämna in för återvinning

• Välj digitala versioner när du 
förnyar dina längre tidnings-
prenumerationer 

• Tvätta och diska i fyllda 
maskiner

• Byt ut gamla energislukan-
de vitvaror och ersätt med 
energisnåla modeller

• Sopsortera och återvinn allt 
du kan

Större delen av den vinnande klassen på Bokelundsskolan i Sölvesborg som 
kammade hem segern med sin sorteringsmaskin (modellen infälld i bild).

De vann pris för sin idé
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Hur har dina insatser för miljön 
påverkats under Coronapandemin?
Linda Thomasson, enhetschef, Kundservice på VMAB
– Helt klart mindre shopping och bilresor. Konsumtionen generellt har 
minskat, även nätköpen. Tidigare tog man bilen till köpcentran för att 
nöjesshoppa, de få bilresorna man gör nu handlar mer om att ta sig till 
frilufts- och strövområden. 

Från bord till jord i det långsiktigt hållbara kretsloppet
Västblekinge Miljö har tagit 
ytterligare steg i utvecklingen 
kopplat till de hållbara miljö-
satsningarna. Sedan 2019 
produceras inte bara biogas 
utan även biogödsel vid bio- 
gasanläggningen i Mörrum.

VMAB producerar cirka 8 000–
9 000 ton biogödsel/år i biogasan-
läggningen i Mörrum. Den första 
leveransen med högkvalitativt 
biogödsel gick från biogasanlägg-
ningen våren 2020 och distributio-
nen sker till lantbruk runt omkring i 
regionen. 

Parallellt med produktionen och 
distributionen har certifiering av 
biogödslet enligt SPCR 120 påbör-
jats. Nästa steg är att framställa 
KRAV-godkänt biogödsel.

– Det finns en stark efterfrågan 
av KRAV-godkänt biogödsel. Med 
KRAV-certifieringen kan biogöd-
sel distribueras till fler mottagare i 
regionen, säger Robert Lundgren, 
strategisk utvecklare för energi och 
vatten vid VMAB. 

Hållbara kretsloppet
Att producera både biogas och 
biogödsel är ett bra exempel på 
cirkulär ekonomi och hållbart krets-
lopp. Ämnen som kväve, fosfor och 
kalium återförs till jordbruket i form 
av högkvalitativt biogödsel. 

– Man ska också se biogasan-
läggningen som en helhet när det 
handlar om att skapa betydande 
samhällsnytta. Förutom produktio-
nen av lokalt producerat förnybart 
bränsle i form av biogas och ett 
lokalproducerat ekologiskt gödsel, 

Den cirkulära 
ekonomin
En cirkulär ekonomi är en form 
av kretslopp som använder 
så lite som möjligt av jordens 
resurser. Biogas är mer än ett 
bränsle – det är ett system för 
cirkulär ekonomi. Avfall från 
avlopp, matrester och göd-
sel samt restprodukter från 
skog och industri tas om hand 
och blir förnybar energi och 
gödningsmedel – ett slutet 
kretslopp.

Vad är 
biogödsel?
I VMAB:s biogasanlägg-
ning produceras biogas och 
biogödsel genom att matav-
fall bryts ner under syrefria 
förhållanden. Biogasen, som i 
huvudsak består av metan och 
koldioxid, kan användas till 
att tillverka el och/eller värme 
och som drivmedel. Biogödsel 
sluter kretsloppet och minskar 
behovet av importerad mi-
neralgödsel. Biogödsel är ett 
viktigt organiskt gödselmedel 
i lantbruket och tillför marken 
både mull och växtnärings-
ämnen. Om allt matavfall från 
hushållen skulle samlas in 
och användas som växtnäring 
räcker det för att ersätta 7 % 
av det fosfor som importeras i 
form av mineralgödsel. 

Källa: Naturskyddsföreningen 
och biogodsel.se

En biogasdriven tankbil på väg för att distribuera högkvalitativt gödnings-
medel för spridning. VMAB producerar 8 000–9 000 ton biogödsel/år som 
distribueras till lantbruk i regionen. Foto: KDT i Kristianstad AB.
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Hur har dina insatser för miljön 
påverkats under Coronapandemin?
Malin Håkansson, avdelningschef, Renhållningsservice på VMAB
– Jag har inte behövt använda bilen i samma utsträckning, vilket har fått 
mig att tänka på behovet och storleken på bil. Även konsumtionen har 
minskat och när jag har handlat så har jag stöttat det lokala näringslivet. 
Pandemin har gjort så man blir mer eftertänksam.

Från bord till jord i det långsiktigt hållbara kretsloppet Anonym mat
Maten du har på tallriken, 
varifrån kommer den? Hur 
har den producerats och 
transporterats? Har det 
skett på ett miljöriktigt och 
hållbart sätt? Hela kedjan 
räknas, alltifrån odling till 
transporter och lagring. På 
Världsnaturfondens hemsida, 
www.wwf.se kan du via 
matkalkylatorn testa hur 
din mat påverkar klimatet. 
Kopplat till livsmedel och 
den mat vi äter, anges i 
hållbarhetsmålen för VMAB:s 
ägarkommuner, ”Från avfall 
till resurs”, hur man kan 
förebygga avfall och minimera 
klimatpåverkan när det handlar 
om livsmedel. Information 
tas upp som en viktig faktor 
för att öka kunskapen 
och skapa hållbarare 
livsmedelsproduktioner.

Coola ner dig!
Om vi sänker inomhus-
temperaturen med två grader 
så sparar vi under ett år 
10 procent av energin som 
används till värme, cirka 
1 500 kWh/år. Det innebär ett 
minskat koldioxidutsläpp med 
0,12 ton/år. 

BIOGAS
RÖTNING

FÖRBEHANDLING

EV. SORTERING

EV. OMLASTNING

INSAMLING

HUSHÅLL BIOGÖDSEL

MATAVFALLETS VÄG
...FRÅN BORD TILL JORD

Biogödsel – 
Så går det till 
Matavfallet transporteras till 
biogasanläggningen. I rötkam-
maren krossas och finfördelas 
avfallet för biogasproduktion. 
Den aktiva bakteriekulturen 
som finns i rötkammaren, bryter 
ner det finfördelade matavfallet 
och omvandlar så mycket som 
det går till biogas. Det som inte 
kan brytas ner blir kvar som en 
grötliknande rötrest. Rötres-
ten får rinna av, det kallas för 
avvattning. Den vätska som har 
fått rinna av är en trögflytande 
vätska – en produkt med högt 
näringsinnehåll utan konstgjor-
da tillsatser att använda som 
optimalt gödningsmedel. Innan 
biogödseln distribueras vidare 
till lantbruken säkerställs kvalite-
ten i laboratorium. 

Illustrationen visar matavfallets väg från bord till jord i det hållbara kretsloppet. 
Bild: Avfall Sverige

Robert Lundgren, strategisk utveck-
lare för energi och vatten vid VMAB.

så skapas också sysselsättning och 
arbetstillfällen kopplat till produk-
tionen. Det handlar om alla aktörer, 
samarbetspartners och verksamhe-
ter i regionen som på ett eller annat 
sätt är involverade. Man brukar 
säga att en biogasanläggning bidrar 
med åtta av Sveriges 17 nationella 
miljömål. VMAB är en viktig och 
drivande part i den utvecklingen, 
säger Robert Lundgren.
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Hur har dina insatser för miljön 
påverkats under Coronapandemin?
Jörgen Lindqvist, medarbetare, Kundservice på VMAB
– Det blir planerade inköp en gång i veckan istället för som tidigare varje 
eller varannan dag. Jag handlar mer lokalt och planerar mina bilresor 
mycket mer. Även det här med att låna prylar som man inte behöver så 
ofta har blivit viktigt. 

Förläng livet på 
dina textilier
Under 2020 samlades det to-
talt in närmare 60 ton textilier 
på VMAB:s återvinningscen-
traler, en ökning med cirka nio 
ton jämfört med året innan (+ 
cirka 18%). Enligt EU:s nya av-
fallsdirektiv ska alla medlems-
stater samla in textil separerat 
från annat avfall senast år 
2025 och mängden textilavfall 
i restavfallet minska med 25 
procent. Genom samarbete 
med den svenska hjälporgani-
sationen Human Bridge, finns 
det sedan 2018 behållare för 
insamling av textilier på alla 
VMAB:s återvinningscentraler. 
Satsningen är direkt kopplad 
till EU:s nya avfallsdirektiv och 
den lokala avfallsplanen som 
är antagen av VMAB:s ägar-
kommuner i västra Blekinge 
(Karlshamn, Olofström och 
Sölvesborg). 

Ny hemsida med 
bättre funktioner
VMAB har lanserat en ny upp-
daterad hemsida som bättre 
speglar utbudet i renhållnings-
servicen. Med nya, förbättrade 
funktioner och en utvecklad 
menystruktur är det enklare för 
dig som kund att navigera och 
hitta det du söker. Därtill har 
den nya hemsidan kryddats 
med ett utseende som gör 
informationen mer tillgänglig. 

Väntar du på leverans av träd-
gårdsjord, flak för grovavfall 
eller container. Tänk då på att 
underlaget måste ha bärighet 
för VMAB:s transportfordon och 
att det ska finnas tillräckligt med 
utrymme för att de tunga fordo-
nen ska kunna manövreras.

Trånga passager, för litet utrymme 
för lastning och lossning samt för 
mjuka underlag är något som är ett 
vanligt förekommande bekymmer 
inom transport- och renhållnings-
branschen. Det är i första hand en 
fråga om arbetsmiljö och säkerhet 
för chauffören.  

– Det kan vara svårt att förstå 
hur stora ekipagen är och hur stort 
utrymme som behövs när vi kom-
mer med jordleveranser eller om det 

Underlag av bärande 
vikt vid leveranser

handlar om utsättning av flak och 
containrar, säger Patrik Lönnqvist, 
transportledare och chaufför på 
VMAB.

Kräver bärighet
Jord- och gräsytor förvandlas vid 
regn till alltför mjuka underlag som 
inte klarar de tunga fordonens vikt. 
Det är lätt att lastbilen fastnar med 
hjulparen i det mjuka underlaget 
och det händer att bärgare måste 
kallas till platsen för att lyfta upp 
transportfordonet. 

– En lastbil med last väger unge-
fär 23 ton. Det är viktigt att tänka på 
att underlaget måste klara tyngden, 
säger Patrik Lönnqvist. 

Alltför smala enskilda vägar kan i 
samband med leveranserna vara ett 
annat bekymmer för chaufförerna. 

Patrik Lönnqvist, transportledare och chaufför på VMAB, vill tillsammans med 
kollegorna påminna om vikten av utrymme och bärighet av underlaget när de 
tunga lastbilsekipagen kommer för av- och pålastning.
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Ändrade taxor, 
fler tömningar
Renhållningstaxan för kärl-, 
säck-, och grovavfall samt 
tömning av slam, har från och 
med januari i år höjts med tre 
procent, en höjning med cirka 
85–95 kronor/år. En förkla-
ring till de högre avgifterna är 
den förbränningsavgift som 
infördes under förra året, detta 
tillsammans med VMAB:s öka-
de transportkostnader. Kopp-
lat till höjningen av kostnaden 
för tömning av trädgårdsavfall 
(+220 kronor/år) utökar VMAB 
från och med 2021 antalet 
tömningar av trädgårdsavfall, 
från 17 till 19 st.

Beställ våra  
jordprodukter
VMAB erbjuder ett brett 
sortiment av jordprodukter 
tillverkade av trädgårdsavfallet 
som vi samlar in. Jorden 
kan både köpas i lösvikt och 
hämtas direkt på anläggningen 
i Mörrum. Hemleverans kan 
beställas via Kundservice. Mer 
info: vmab.se/privat/tjanster/
jordprodukter

Hur har dina insatser för miljön 
påverkats under Coronapandemin?
Ann-Loise Lindblom, medarbetare, Kundservice på VMAB
– Okynnesshoppingen har ju minskat väsentligt och jag handlar även min-
dre på nätet. Överlag är man mer noga med att kolla vad man har hemma 
innan man handlar något nytt. Man kan hitta plagg i garderoben som man 
sällan eller aldrig har använt. 

Det händer att vägkanter brister och 
att lastbilens hjulpar blir hängande 
utanför vägkanten med risk för att 
ekipaget välter. 

– Det är lätt att det uppstår 
skador och olyckor. Därför är det 
viktigt att man ser över framkomlig-
heten inför sin leverans, säger Patrik 
Lönnqvist. 

Alternativ avlastning
Bredd, höjd och längd spelar roll i 
sammanhanget, både flak och last-
bil ska få plats. En lastbil är cirka 8,5 
meter lång, flaket är cirka sex meter 
långt och 2,5 meter brett. Det krävs 
utrymme för att chauffören ska 
kunna sätt av flaket men också för 
att kunna backa med hela ekipaget 
och plocka upp flaket igen. Är förut-
sättningarna alltför svåra på platsen, 
måste chauffören hitta annan yta för 
att kunna lasta av.

– Vi kontaktar alltid kunden för 
att säkerställa tid och plats inför en 
leverans men det är inte alltid vi får 
tag på beställaren. För att under-
lätta är det bra om man ser ut en 
plats med gott om utrymme där 
lastbilen kan backa in och sätta av 
lasten. Det är också bra att se ut en 
alternativ plats med god bärighet 
ifall det första alternativet inte skulle 

fungera, tipsar Patrik Lönnqvist och 
skickar tillsammans med kollegorna 
en vädjan till VMAB:s kunder och 
abonnenter om att se över bärighet, 
utrymme och framkomlighet en 
extra gång inför en leverans. 

Inför din leverans 
• Var noga med att adressuppgif-

terna stämmer (gatu- och post-
adress). Vägar kan ha samma 
namn i olika kommuner. 

• Det behövs utrymme på leve-
ransplatsen så att lastbilen kan 
komma fram. Markera med en 
käpp eller liknande så att chauf-
fören tydligt ser var leveransen 
ska ske.

• Se över eventuella el- och tele- 
ledningar så att de inte utgör 
hinder vid leveransen.

• Tänk på att minsta bredd på 
infarten måste vara minst fyra 
meter och infarten till loss-
ningsplatsen är lämplig för tung 
lastbil. Tänk på svängradie och 
utrymme för manövrering.

• Tänk på att inte fylla grovavfalls-
flaket högre än till den lägsta 
kanten på flaket. Detta för att 
flaket ska kunna täckas och att 
risker med avblåst material un-
der transporten ska undvikas. 

Lastbil med flak är cirka 14,5 meter långt och 2,5 meter brett. 
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Enklare att sortera med
nytt skyltsystem
Renhållningsbranschen är på 
väg att införa ett nytt gemen-
samt skyltsystem för avfalls-
sorteringen i norden. De nya 
symbolerna ska göra det enk-
lare för alla att sortera rätt och 
målet är att öka utsorteringen.

Målet med det gemensamma 
skyltsystemet där de nya symbo-
lerna ingår är att öka återvinningen 
och möjligheten att nå en cirku-
lär ekonomi. De nya symbolerna 
kommer att användas av alla de 
nordiska länderna i syfte att öka 
utsorteringen och materialåter-
vinningen i linje med de globala 
hållbarhetsmålen. 

– Även producenter och expor-
törer i förpackningsindustrin kom-
mer att vara involverade. Förpack-
ningar kommer att märkas med 
samma symboler som har tagits 
fram i det gemensamma skyltsys-
temet, säger Malin Håkansson, 
avdelningschef Renhållningsservice, 
VMAB.

Producenter och miljöföretag
Hittills har det inte funnits något en-
hetligt och gemensamt skyltsystem 
för avfall i Sverige. Nu välkomnas de 
nya symbolerna av såväl producen-
ter som miljöföretag i norden. 

– Ett gemensamt system under-
lättar för både producenter, expor-
törer och konsumenter, säger Malin 
Håkansson.

De nya symbolerna är tänkt 
kunna användas vid fastighetsnära 
insamling, på återvinningscentraler 
och återvinningsstationer, på sop-
kärl, i soprum och på förpackningar.

Informationsinsatser
– VMAB kommer att följa upp 
lanseringen av det nya skyltsyste-
met med informationsinsatser och 
kampanjer för att uppmärksamma 
de nya symbolerna och skapa igen-
känning hos våra kunder och abon-
nenter, säger Malin Håkansson. 

Det nya skyltsystemet har ut-
vecklats av Avfall Sverige i samar-
bete med systerorganisationerna i 
de nordiska länderna.

Exempel på nya symboler

Källa, symboler: Avfall Sverige

Det osynl iga  
avfallet
Avfall uppstår när vi kastar 
saker. Men det uppstår också 
avfall under tillverkningen av 
produkter, sådant avfall vi inte 
ser – osynligt avfall. Elektronis-
ka produkter är de med högst 
avfallsfotavtryck. Genom att 
öka produkternas livslängd 
minskar behovet av nypro-
duktion och därmed mängden 
avfall som uppstår vid tillverk-
ning. Producenter kan designa 
och tillverka sina produkter så 
att de kan lagas, återanvändas 
och återvinnas. Och som kon-
sument kan du laga, låna och 
återanvända för att undvika att 
avfall uppstår. 

• En laptop genererar 1 200 
kg osynligt avfall

• En mobiltelefon genererar 
86 kg osynligt avfall

• Ett par byxor genererar 25 
kg osynligt avfall

• En borrmaskin på drygt 2 
kg genererar 51 kg osynligt 
avfall

Tips på vägen
• Använd dina saker längre – 

återanvänd.
• Ta hand om dina prylar så 

de håller längre. Låt dina 
kläder gå i arv.

• Låna eller hyr sådant du 
använder sällan.

• Välj flergångspåsar.
• Låna böcker och e-böcker.

Källa: Avfall Sverige
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Vi hjälper dig att sortera rätt
Personalen på VMAB:s återvin-
ningscentraler ser till att avfallet 
som lämnas in läggs i rätt frak-
tion utan att blandas med andra 
materialslag. Det är viktigt för 
att avfallet ska kunna återvinnas 
och återanvändas på rätt sätt. 
Personalen är din guide för att 
underlätta i sorteringen, därför 
ger vi dig tips och råd när du 
besöker återvinningscentralen. 

På återvinningscentralen kan du 
lämna:
• Förpackningar, tidningar, well-

papp
• Elavfall, farligt avfall
• Grovavfall (brännbart och 

deponi)
• Trädgårdsavfall (Ej Tubbaryd)
• Träavfall, schaktmassor
• Järn- och metallskrot

Du kan också lämna kläder, hushåll-
stextilier, skor, väskor och böcker 
för återanvändning. Produkterna 

ska vara rena och torra vid in-
lämning, textilierna tvättade och 
paketerade. På Återbruken kan du 
även lämna in möbler, leksaker och 
husgeråd (öppettider, se sidan 12).

På återvinningscentralerna kos-
tar det inget extra för privatpersoner 

att lämna grovavfall från hushåll upp 
till två kubikmeter/dag. Inlämning av 
större mängd avfall sker på VMA-
B:s anläggning i Mörrum. Där vägs 
avfallet och betalning sker enligt 
gällande taxa (gäller såväl privatper-
soner som företag).

…får inte förflyttas, transporteras till annan plats 
eller lämnas på återvinningscentralen. Vapen, 
ammunition med tändmedel, sprängämnen, 
fyrverkerier, raketer, nödbloss och andra 
pyrotekniska produkter är farligt avfall som måste 
hanteras med största försiktighet. Du måste alltid 
kontakta polisen för att få vägledning om hantering 
av sprängämnen och inte komma oanmäld till 
polisstationen med sprängmedel. När det gäller 
tomhylsor, avskjutna fyrverkerier och raketer, lämna 
inte avfallet utan att först fråga personalen på din 
återvinningscentral. Utsätt inte dig själv, andra 
besökare och personalen på återvinningscentralen 
för risker. 

Vapen, sprängämnen 
och ammunition…

Invasiva växter i våra 
trädgårdar…
…får inte läggas bland övrigt trädgårdsavfall eller 
på den egna komposten. Växterna är giftiga och får 
inte spridas eftersom de kan konkurrera ut andra 
växter i miljöer där de trivs. Växterna ska samlas 
ihop och transporteras i väl förslutna sopsäckar 
och läggas i containern för brännbart avfall. Till 
de vanligare arterna av invasiva växter som kan 
finnas i våra trädgårdar hör bland annat Vresros, 
Blomsterlupin och Jättebalsamin. Andra exempel 
på invasiva växter är Jättebjörnloka, Parkslide och 
Gul Skunkkalla. Kontakta din 
återvinningscentral om du
är osäker. Mer information
om invasiva arter och hur 
de ska hanteras finns 
på Naturvårdsverkets
hemsida, www.
naturvardsverket.se

Jättebalsamin, 
Gul Skunkkalla, 
Blomsterlupin, 
Vresros och
Parkslide.



SAMHÄLLSINFORMATION TILL HUSHÅLLEN FRÅN VMAB

VMAB, Perstorpsvägen 101-20, Box 56, 375 22 Mörrum, tel 0454-593 59, kundtjanst@vmab.se, www.vmab.se

Förlängd trädgårdssäsong
Antalet tömningar av träd-
gårdsavfall förlängs. Tömning 
av trädgårdsavfall sker med 
tidigare start i vår och pågår till 
november/december beroen-
de på var i kommunen du bor. 
I tömningskalendern, www.
vmab.se/tomning, håller du koll 
på tömningarna av ditt träd-
gårdsavfall. 

Utökad service för dig som kund
Nyheter direkt till dig
Vill du ha information direkt via 
vårt digitala nyhetsbrev eller 
SMS, till exempel vid tillfälligt 
förändrade tömningsdagar? 
Då är du välkommen att anmä-
la din e-postadress och/eller 
mobiltelefonnummer till oss på 
Kundservice. Saknar du e-post 
eller mobiltelefon, går det att få 
informationen via post. 

Påverka, inspirera & informera
VMAB är din partner i miljö- 
och hållbarhetsfrågor. Vi vill 
påverka, inspirera och informe-
ra om klimatsmarta lösningar. 
Därför finns vi på flera forum 
och i kanaler nära dig utöver 
vår hemsida. Följ oss på Face-
book, Instagram och LinkedIn 
för nyheter, värdefulla tips och 
branschspecifik information.

 Välkommen till

VMAB:s Kundservice
Hos oss på Kundservice får du svar på dina 
frågor om renhållningen alltifrån vilka olika 
abonnemangsalternativ det finns till vilket 
alternativ som passar bäst för just dina behov 
och önskemål. 

Har du frågor om renhållning, tömning, 
sortering eller vill göra en beställning så är du 
alltid välkommen att kontakta oss. 

Kundservice ........................ tel 0454-593 59
E-post ................................... kundtjanst@vmab.se
Hemsida ............................... www.vmab.se

Öppettider – Kundservice
Måndag–fredag ..............kl 08.30–16.00
Lunchstängt .....................kl 12.00–13.00

Stängt aftnar/helgdagar 2021 på

Återvinningscentraler
Maj 2021
Kr. Himmelsf. dag 13/5 
Pingstafton 22/5 
Pingstdagen 23/5

Juni 2021
Nationaldagen 6/6
Midsommarafton 25/6
Midsommardagen 26/6

November 2021
Alla Helgons Dag 6/11

December 2021 
Julafton 24/12 
Juldagen 25/12 
Annandag jul 26/12 
Nyårsafton 31/12 
Nyårsdagen 1/1 2022

Öppettider

Återvinningscentraler
Sölvesborg   Sölvevägen 236
Måndag och onsdag ......................kl 10.00–18.00
Tisdag och torsdag ........................kl 08.00–16.00
Lördag och söndag ........................kl 09.00–15.00

Sölvesborg – Återbruket   Sölvevägen 236 
(Återbruket finns på Återvinningscentralen) 
Måndag ..............................................kl 10.00–18.00 
Torsdag ...............................................kl 08.00–16.00 
Lördag .................................................kl 09.00–15.00

Karlshamn   Tubbaryd, Tubbarydsv. 6
Måndag–torsdag .............................kl 09.00–18.00
Fredag .................................................kl 08.00–16.00
Lördag och söndag ........................kl 09.00–15.00 
OBS! Trädgårdsavfall lämnas på Mörrums återvinningscentral

Mörrum   Perstorpsvägen 101–20
Måndag–torsdag .............................kl 07.00–18.00
Fredag .................................................kl 07.00–16.00 
Lördag .................................................kl 09.00–15.00

Hällaryd   G:a Riksvägen 196, Idrottsplatsen
Måndag, onsdag och torsdag ....kl 17.00–19.00
Lördag .................................................kl 09.00–13.00

Olofström   Traktorvägen 7
Måndag ..............................................kl 08.00–16.00
Tisdag och torsdag ........................kl 08.00–18.00
Lördag och söndag ........................kl 09.00–15.00

Olofström – Återbruket   Traktorvägen 7 
(Återbruket finns på Återvinningscentralen)
Måndag, tisdag, torsdag ..............kl 08.00–15.00
Övriga tider är ÅVC-personalen behjälplig.


