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VMAB är ett miljöföretag som ser till att avfall inom kommunerna tas om 
hand på bästa sätt. Detta betyder att vi samlar in avfall från våra kunder, 
återvinner samt återanvänder så mycket som möjligt. 

Som ett företag i framkant och med en strävan om att vilja bli ännu bätt-
re och skapa en förändring, antog VMAB en ny vision med nya fokusom-
råde 2021. Genom den nya visionen har vi äntligen fått möjlighet att ar-
beta mer aktivt mot målen i Agenda 2030. Detta sker i huvudsak genom 
att vårt fokus ligger på att öka cirkulära insatser i form av bland annat 
biogaslösningar, större satsningar på återbruk och utökade öppettider  
på återvinnings centralerna. 

För oss är det självklart att det ska vara enkelt att göra rätt. Det är därför ett 
naturligt steg för oss att trappa upp utbildning och informationsspridning hos 
privatpersoner såväl som hos företag. Samtidigt som vi bidrar till ökad kunskap 
om avfallssortering kommer vi fortsätta att erbjuda smarta lösningar och tjänster 
för att förenkla avfallsinsamlingen.  

Om vi alla hjälps åt och agerar som miljöhjältar genom att inspirerar varandra att  
sortera rätt, kan vi minska de negativa klimateffekterna tillsammans. Bli en miljö hjälte 
du också!  

VMAB
för en grönare värld

Framtidsarbete 

2022 kommer VMAB fortsätta att utveckla bolagets strategiska arbete med sikte mot 
den nya visionen. I detta arbete ingår att öka kunskapen om cirkulär ekonomi både 
internt och externt, att utveckla våra intäkter, uppgradera vårt verksamhetssystem 
samt hitta sambanden mellan miljö och ekonomi



Biogas – en hållbarhetsstrategi 
för samhället
På VMAB ser vi inte biogas som enbart en avfallslösning utan också som en hållbarhetsstrategi 
för hela samhället. Genom att ta tillvara på avfallet och omvandla det till energi kan det använ-
das som till exempel fordonsgas och naturgödsel, vilket minskar samhällets användning av fos-
sila drivmedel. Andra goda effekter som kommer med ökad användning av biogas är renare luft, 
fler arbetstillfällen, minskad risk för övergödning med mera. I vårt arbete med cirkulärt flöde i 
form av biogas och återvinning är det en självklarhet för oss att stå bakom FN:s globala mål nr 12. 

VMAB arbetar aktivt för att utveckla tjänster, arbetssätt och cirkulära flöden för 
att det ska vara lätt att göra rätt. Vill du vara med oss på vår resa mot ett 
grönare samhälle med fler miljöhjältar?

VI GER DINA
FORPACKNINGAR
NYTT LIVLäs mer på tmr.se

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION



Hör av dig till oss på
040-699 09 00 eller hello@jssverige.se

Vill ni också ha en 
professionell broschyr?



TAR NI VARA PÅ DEN CIRKULÄRA  
AFFÄRENS POTENTIAL? 
Advisory board och Bizformate stödjer Västblekinge miljö att utvecklas som ”Blekinges miljöhjältar" 
i en lönsam och cirkulär affärsekonomi. Vi jobbar med framtidsfrågor och utvecklingsresor där vi 
tillsammans utvecklar företags visioner, strategier och affärsförmåga för att ta vara på potentialen i 
en hållbar marknad.

BIZFORMATE
Your way of growing businessesbjorn.wickstrom@bizformate.com |  +46 73 347 25 75 | advisoryboard.com

Ett kretslopp för framtiden 
Jordens resurser kommer inte att räcka till om vi fortsätter att slösa på material och energi. 
För att förhindra detta är det viktigt att vi tillsammans hjälps åt att återvinna och ge nytt liv till 
vårt avfall. Man kan därför säga att kretsloppet startar i ditt hem. Genom att du hjälper till att 
sortera ut till exempel matavfall, plast och metall kan vi se till att återanvända eller ge avfallet 
en ny viktig funktion.
 
Exempel på detta är att ditt matavfall omvandlas till biogas i vår egen biogasanläggning som 
vi sedan tankar våra avfallsbilar med. Ett annat exempel är att glasflaskor och plastbehållare 
smälts ner eller rengörs ordentligt för att sedan användas på nytt igen. 

Töm säcken 
Sedan våren 2022 är det inte längre tillåtet att kasta ner en sluten säck i containern för bränn-
bart avfall. Självklart får du frakta ditt avfall i en säck men väl på plats behöver du tömma 
säcken och lämna avfallet synligt i rätt container. För att du ska spara tid är vårt tips att du 
sorterar avfallet redan hemma och tömmer hela säcken i rätt container. Glöm inte att du 
även kan återanvända din sopsäck om den är hel eller lämna in den för energiåtervinning  
på återvinningscentralen. 

Målet med töm säcken är att vi vill minska andelen avfall i brännbart container med 50 % under 
2022. Anledningen till detta är att vi genom plockanalys har sett att cirka 70 % av avfallet som 
lämnas in till brännbart skulle kunna återvinnas eller återbrukas. 

Vad händer med avfallet sen? 
I vår biogasanläggning, som är belägen i Mörrum, producerar vi biogas och biogödsel genom 
att bryta ner matavfallet som vi hämtat hos dig. Vår produktion av biogas och biogödsel är ett 
gott exempel på cirkulär ekonomi då vi återanvänder avfall och använder så lite som möjligt  
av jordens resurser. 

Biogasen används som drivmedel till fordon samt till att tillverka el och värme. Vi producerar 
även mellan 8 000 – 9 000 ton biogödsel varje år, som används i det svenska lantbruket. Bio-
gödsel är en viktig del av lantbruket eftersom de tillsätter mull och viktiga växtnäringsämne i 
jorden. Ämnen som fosfor och kalium återförs till jordbruket genom lokalt tillverkat biogödsel. 

Tack vare er som hjälper till att sortera ert avfall rätt och genom vår biogasanläggningen ska-
par vi tillsammans ett slutet kretslopp, från avfall till förnybar energi och gödsel. 
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Tillsammans för en bättre miljö 
I det ständiga arbetet för en bättre miljö och ett mer hållbart samhälle börjar allt hos dig och 
andra kunder. Det är genom er sortering och planering, som vi tillsammans skapar de rätta 
förutsättningarna för att bli miljöhjältar. Tillsammans kan vi göra stor skillnad för en grönare 
framtid. 

För dig som privatperson 
Även om vi i Sverige är bättre på att återvinna och återbruka saker än många andra länder, 
slänger vi varje år cirka 500 kg avfall per person. Rätt så mycket, eller hur? Därför tänkte vi ge 
er fem tips som ni kan ha med er i vardagen om hur vi alla hjälps åt att minimera avfallet. 

1. Minimera avfallet
För att minska avfallet kan du inför varje köp ställa dig frågor som: Behöver jag verkligen den 
här saken? Kan jag låna eller hyra prylen istället? Finns det alternativ som använder mindre 
och/eller mer miljövänliga resurser? På så vis kanske du kommer fram till lösningar som gör 
att du inte behöver skaffa dig en helt ny pryl. 

2. Återanvänd dina prylar
När du tröttnat på dina saker som du inte använder längre kan du ge bort dem/sälja dem till 
någon som behöver dem. Du kan också lämna in dem till en second hand butik så att de får 
nytt liv hos någon annan. Ett tredje alternativ för den som är kreativ är att göra om saken till 
något helt annat som du har behov av. 

3. Återvinn
Om det inte finns möjlighet att återanvända din pryl ska materialet i avfallet återvinnas. Det 
gör du genom att sopsortera, kompostera och panta brukar och glasflaskor. Produkter som 
till exempel batterier, bilar, däck, läkemedel och returpapper hanteras av producenten, som 
har ett ansvar att samla in och ta hand om uttjänta produkter.

4. Utvinna energi
För det material som inte kan återvinnas alls, återstår förbränning i kraftverk. Genom kraft-
verket omvandlas energin från ditt avfall till el och värme.  

Avslutningsvis är du välkommen med ditt avfall till vår återvinningscentral. Det är här mate-
rial och avfall som du inte själv kan hantera hamnar. Är du osäker på i vilken container du ska 
kasta ditt avfall är du välkommen att ta kontakt med någon av våra duktiga medarbetare. 



Inreder och renoverar  
privat och offentlig miljö
Frida Åkesdotter 0760-46 76 40 | Mikael Johansson 0760-06 40 14

frida@fridasdesign.nu | fridasdesign.nu

VI HAR LEVERERAT PUMPAR I ÖVER 30 
ÅR MED TUSENTALS INSTALLATIONER 
INOM SVENSK INDUSTRI

svenskapump.se SVENSKA PUMP

För er som företag
Som företagare är det mycket att tänka på när man ska hantera avfall. På 
VMAB kan vi därför erbjuda olika tjänster för att underlätta er sortering. Till 
exempel kan ni teckna ett företagsabonnemang där ni kan välja mellan Fö-
retag liten, Företag mellan och Företag stor. Abonnemangstypen styr bland 
annat hur många avfallskärl ni har, hur ofta de töms och vilken typ av avfall 
vi hämtar.

Det ska vara enkelt att måna om miljön och sortera rätt, där-
för tar vi fram skräddarsydda lösningar som anpassas helt 
efter era behov. VMAB vill vara din trygga samarbets-
partner som hjälper dig mot ett grönare hållbarhets-
arbete i företaget samtidigt som vi tillsammans 
månar om en grönare framtid. 

För mer information om vad vi kan erbjuda,  
besök vår hemsida: https://vmab.se/foretag 
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Västblekinge Miljö AB
kundservice@vmab.se 
0454-593 59

Post - VMAB Box 56, 375 22 Mörrum 
Besök - Perstorpsvägen 101-20 

         Facebook / vastblekingemiljoab  
  
         Instagram / vastblekingemiljoab 

         LinkedIn / västblekinge-miljö-ab 

         Hemsida / vmab.se www

Nordlo i Karlshamn
Vi finns här för våra kunder, med kompetens, närhet och lokal kännedom.  
Vi är en del av Nordlo i Sydost, vi skapar digital harmoni.

www.nordlo.com/kontor/it-och-digitalisering-i-karlshamn


