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Tryckeri: Mixi Print AB, Olofström. 
Mixi Print är ett Svanengodkänt tryckeri. 

Papper: Cyclus Offset, ett bestruket matt, 
naturvitt papper som är tillverkat av 100% 

returfiber. Insamling och sortering av 
högkvalitativ returfiber har en  

positiv inverkan på miljön.

Faktakällor: VMAB, Avfall Sverige, 
Naturvårdsverket och kommunernas 

avfallsplaner.

Adress och kontakt:  
VMAB, Perstorpsvägen 101–20, Box 56, 

375 22 Mörrum. Tel 0454-593 59, 
kundtjanst@vmab.se, www.vmab.se

Utgivning: Västblekinge MiljöNytt 
distribueras till samtliga hushåll i 

Karlshamns, Olofströms och  
Sölvesborgs kommuner.

Anna Johansson, Karlshamn, är från den  
1 mars, ny enhetschef för ekonomi och  
administration med ansvar för ekonomi, HR och 
diariefunktion på VMAB. Hon kommer närmast 
från en tjänst som verksamhetscontroller på 
Kustbevakningen i Karlskrona.

Anna – ny enhetschef på VMAB

VMAB har som kommunalt 
miljöbolag uppdraget att sam-
la in, samordna, hantera och 
behandla avfall från ägarkom-
munerna i västra Blekinge.

Tillsammans med ägarkommu-
nerna ska VMAB ansvara för att 
avfallshanteringen sker i enlighet 
med gällande lagstiftning och 
direktiv.

I det fortsatta utvecklings-
arbetet ryms insatser och 
satsningar för att ytterligare 
stärka bolagets position som ett 
miljöbolag i framkant.

– Vi stärker positionen framåt 
och vidareutvecklar verksam-
heten för en kvalitetssäkrad av-
fallshantering. Det gör vi tillsam-
mans med våra ägare, kunder 
och samarbetspartners, säger 
Susanna Strandberg, VD.

Affärsområden i 
utveckling
VMAB:s verksamhet är indelad 
i tre affärsområden; Biogas, 
Behandling och Deponi. Inom 
ledningsgruppens ansvarsom-
råden ryms bland annat:
• Drift av anläggning och 

återvinningscentraler
• Samordningsansvar för 

transporter och försäljning
• Svara för en fungerande 

sophämtning i ägarkommu-
nerna

• Kundtjänst
• Upphandling
• Taxefrågor
• Interna- och externa ut-

vecklingsprojekt
• Intern och extern informa-

tion och kommunikation

VMAB:s ledningsgrupp. Stående från vänster Malin Håkansson, avdel-
ningschef Kundtjänst, Robert Lundgren, affärsområdeschef Biogas, 
Andreas Rigoll, affärsområdeschef Behandling, Anna Johansson, en-
hetschef Ekonomi/HR/Administration och Johan Ekelund, chef Insamling. 
Främst i bild, Susanna Strandberg, VD. I ledningsgruppen ingår även 
Stefan Järlemyr, affärsområdeschef Deponi. 
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Hur gör du för att förebygga 
och minimera hushållsavfall? 
Annette Wänggård Zrinski, personal, Återvinningscentralen, 
Olofström
– Jag köper inte plastkassar när jag handlar utan jag har med mig egna. 
Jag har också satt som mål att inte köpa produkter som ligger i plastför-
packningar utan istället välja att handla i lösvikt eller i kartonger om det 
går. 

VMAB lyssnar på kundernas 
önskemål och har genomfört 
flera insatser för ökad service-
grad. Utökade öppettider på 
återvinningscentralerna är ett 
av inslagen, ett direkt resultat 
av kundundersökningen.

Våren 2017 genomförde VMAB en 
kundenkät bland slumpvis utvalda 
hushåll i västra Blekinge. Hushållen 
kunde då svara på frågor om hur 
man uppfattar avfallshanteringen 
i kommunen, om hur VMAB upp-
fattas som utövare och om hur 
avfallshanteringen kan utvecklas 
och bli bättre. 

Några av hushållens förslag på 
förbättringar rör information om 
hur systemet med taxor fungerar. 
Förlängd tömningssäsong av träd-
gårdsavfall är ett annat förslag som 
hushållen tar upp.  

– Vi för en dialog med vår leve-
rantör om detta. Om det inte blir i år 
så kan det bli aktuellt med förlängd 
tömningssäsong av trädgårdsavfall 
nästa säsong. Information med för-
klaring till hur taxorna är uppbyggda 
och vad det är man betalar för, kan 
vi enkelt kommunicera i våra digitala 
informationskanaler. På så sätt får 
kunden aktuell information, säger 
Malin Håkansson, avdelningschef 
Kundtjänst. 

Införande av återbruk och 
utökade öppettider på återvin-
ningscentralerna är andra exempel 
på förslag från hushållen. VMAB 
har tagit till sig önskemålen, Åter-
bruket i Olofström startade hösten 
2017 och från den 1 april i år är det 
söndagsöppet på flera av VMAB:s 
återvinningscentraler. Det är också 
möjligt att lämna in textilier, skor 

Öppet när kunderna har tid
och väskor på VMAB:s alla återvin-
ningscentraler för second hand och 
hjälpinsatser. 

Med resultatet från kundunder-
sökningen som ett gediget underlag 
i utvecklingsarbetet, kommer VMAB 
fortsätta att stärka servicegra-
den. Bland annat kommer bolaget 
framöver att bredda utbudet när det 
gäller SMS-tjänster.  

– Istället för att sätta lappar på 
kärlen, som lätt blåser bort eller 
skadas vid regn eller snö, kommer 
vi framöver att skicka SMS eller 
e-post med information om varför 
kärlet inte har blivit tömt. Samma 
sak gäller slamtömningen där kun-
den kommer att få information via 
SMS eller e-post om när tömningen 
är genomförd, säger Malin Håkans-
son.

VMAB har lyssnat på kundernas förslag om hur avfallshanteringen kan för-
bättras. Söndagsöppet på återvinningscentralerna är ett av önskemålen från 
hushållen som VMAB har tagit till sig och satsat på.

Andra förslag...
VMAB har sammanställt för-
slagen från hushållen i en-
kätundersökningen. Några är 
genomförbara, andra inte. 
•	 Byta matavfallspåsarna 

från papper till plast – Mat- 
avfallspåsar i plast har för 
lång nedbrytningstid och 
orsakar störningar i be-
handlingsprocessen. Det 
är därför inte aktuellt att 
byta från papper till plast. 

•	 Annan fördelning av fack-
en – VMAB planerar ingen 
förändring av utformning-
en i nuläget men ser det 
som en möjlig utvecklings-
satsning i framtiden. 
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Hur gör du för att förebygga 
och minimera hushållsavfall? 
Tommy Mahrs, personal, Återvinningscentralen, Mörrum
–Genom att sortera så mycket det går och lägga avfallet i rätt fraktion. 
Sorterar man rätt så blir det inte mycket restavfall kvar. Vi på återvinnings-
centralen hjälper till när besökare är osäkra på var de olika avfallsslagen 
ska läggas. 

Sedan hösten 2018 finns be-
hållare på alla VMAB:s återvin-
ningscentraler för insamling av 
textilier. Satsningen är direkt 
kopplad till den nya avfalls-
planen som anger riktlinjer för 
avfallshanteringen kring mini-
mering av avfall.

Fram till 2025 ska mängden tex-
tilavfall i restavfallet minska med 25 
procent. Det slår den nya avfalls-
planen fast, antagen av VMAB:s 
ägarkommuner i västra Blekinge. 
Planen pekar tydligt ut direktiven 
för hur insatserna ska se ut under 

Mindre textil i restavfallet
de närmaste åren och vilka åtgär-
der som behövs för ytterligare steg 
upp i avfallstrappan, att minimera 
och förebygga uppkomsten av 
avfall. Bland annat säger avfalls-
planen att system ska införas för 
att möjliggöra insamling av textilier 
till återvinning och att kommun-
invånarna ska informeras om att 
möjligheten finns. 

– Vi har ingått ett samarbete 
med den svenska hjälporganisatio-
nen Human Bridge, som samlar in 
bland annat textiler för återvinning 
och återanvändning, säger Johan 
Ekelund, chef Insamling, VMAB. 

 

VMAB tar ytterligare ett steg upp i 
avfallstrappan genom införandet av 
behållare för insamling av textilier. 

För en hållbar
framtid!

RE
FILL

Deponera

Energiutvinning

Återvinning

Återanvändning

Minimera

l�pis

Vi jobbar för att alla  
skall kunna klättra uppåt  

i avfallstrappan! 

Läs mer på vmab.se

Nytt liv åt gamla textilier
Mimmi Nilsson, Vilshult, ger 
nytt liv åt produkter som an-
nars skulle ha slängts. 

Mimmi Nilsson, slöjdlärare 
sedan tidigare, brinner för 
hantverk och återbruk. Hon 
skapar konst och bruksfö-
remål av det mesta och vill 
inspirera	fler	till	att	tänka	
hållbart.	Mimmi	lyfter	Åter-

Mimmi Nilsson blåser nytt liv i återbrukbara produkter, här vid en matta 
av gamla jeans och skjortor samt en lampskärm av uttjänta jeans. 

bruket i Olofström och VMAB:s 
behållare för insamling av tex-
tilier som värdefulla insatser för 
både människa och miljö. 

– Varje gång en produkt an-
vänds	för	fler	ändamål	än	den	
var avsedd för från början, gör 
vi en miljövinst. Tänk, ”Hur kan 
den här produkten användas 
på annat sätt?”, tipsar Mimmi 
Nilsson. 

Vad händer?
Hela textilier sorteras beroen-
de på stil, färg och material. 
Textilier som inte kan återan-
vändas blir till industritrasor, 
bilinredning eller isolering. 
Textilier kan också bearbetas 
och bli nya tyger. 

Visste du att...
…vi slänger ungefär hälften av 
alla textilier som vi köper under 
ett år? Mycket är kläder som 
skulle kunna återanvändas.

...varje år köper varje svensk 
i snitt ungefär 13 kilo textilier. 
Drygt hälften läggs i soppå-
sen. Detta förbränns med 
energiutvinning. Hälften av 
den textil som eldas upp är 
hela kläder som skulle kunna 
återanvändas.
Källa: sopor.nu
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Hur gör du för att förebygga 
och minimera hushållsavfall? 
Morgan Karlsson Baeckström, personal, Återvinningscentralen, 
Tubbaryd
– Genom att försöka hitta andra användningsområden för olika prylar. 
En gammal kökshandduk eller söndertvättad T-shirt till exempel funkar 
utmärkt som putsduk till bilen. Klipp textilierna i mindre bitar så har du fått 
flerpack på en gång.

Hushållsavfall i rör under jord
Miljöprojektet startade med 
studiebesök och landade i en 
helt ny stad där hållbarhet står i 
fokus inom alla delar. 

Stenbackaskolan i Asarum tillhör 
en av de grundskolor i ägarkommu-
nerna som återkommande jobbar 
projektorienterat inom specifika 
ämnesområden. För elever i årskurs 
8 handlar det om att under fyra 
dagar arbeta med miljöprojekt och 
fördjupa sig i miljö och hållbarhet. I 
samband med det senaste pro-
jektarbetet har uppgiften varit att 
designa och utforma en stad med 
hållbarhet som utgångspunkt.

– Grundtanken har varit att sta-
den ska fungera fullt ut i alla delar 
och samhällsfunktioner, alltifrån in-
frastruktur & service till vatten- och 
avlopp, sophämtning och allt annat 
vi har runt omkring oss. Eleverna 
har fått väga in sociala, ekologiska 
och ekonomiska aspekter när de 
har jobbat fram sin stad, säger Sara 
Bergström Tegvald, en av lärarna 
som har varit knuten till projektet. 

Hållbara lösningar
Kopplat till miljöprojektet har sko-
lan bjudit in företag och organisa-
tioner inom miljösektorn för att få 
mer kunskap om de olika områ-

dena. Inför utformningen av den 
hållbara staden valde elever och 
lärare att förlägga sina studiebesök 
på VMAB:s anläggning i Mörrum 
för att se hur avfallshanteringen 
fungerar. Syftet är också att visa 
kompetenser och yrkesroller på 
VMAB som arbetsplats.  

Återanvändning, källsortering 
och återvinning är utmärkande 
i elevernas hållbara stad. Bland 

mångfalden av innovativa lösningar 
i elevernas modeller, finns även 
smarta förslag på hur hushållsav-
fallet kan transporteras till avfalls-
anläggningen för behandling.

– Genom underjordiska rör 
direkt till avfallsanläggningen, 
det funkar som en dammsugare 
ungefär. Då slipper man dessutom 
de stora sopbilarna inne i staden, 
säger Oliver Ahlér, en av eleverna. 

VMAB stödjer skolans miljöprojekt

Ett stolt gäng med skissen över den hållbara staden. Sara Bergström Teg-
vald, lärare, Oliver Ahlér, Daniel Vedin, Nellie Bengtsson och Ebba Svensson. 
Stående bakre raden från vänster Björn Darlén och Lovisa Frobäck. 

Miljöprojektet på Stenbackasko-
lan är ett exempel på aktiviteter 
där VMAB är samarbetspart. 

Barn och elever i förskola och skola 
är välkomna på studiebesök på 

VMAB:s anläggning i Mörrum och 
på återvinningscentralerna. VMAB 
stödjer även Natur- och Miljöbo-
ken, ett läromedel som flertalet av 
ägarkommunernas grundskolor 
använder. 

– VMAB vill på olika sätt skapa 
förutsättningar för en bättre framtida 
miljö, bland annat genom att bidra 
till att ge uppväxande generationer 
bra miljökunskaper, säger Susanna 
Strandberg, VD. 
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Med fokus på minskat matsvinn
Fram till 2025 ska matsvinnet 
i kommunernas verksamheter 
minska och sorteringen av ma-
tavfall bli bättre. Avfallsplanen 
sätter tydliga mål med åtgärder 
och insatser.

Den nya avfallsplanen som antogs 
av VMAB:s tre ägarkommuner förra 
året, sätter fokus på förebyggande 
och minimering av hushållsavfall. 
Förbättrad sortering av matavfall 
och minskat matsvinn är två av de 
prioriterade områdena som lyfts 
fram. I avfallsplanen anges infor-
mation som ett styrmedel för att nå 
målet och i detta arbete är VMAB 
en viktig samverkansaktör.  

– Informationen är nyckeln i 
arbetet, det är en stor pedagogisk 
uppgift att öka förståelsen och kun-
skapen kring vad vi får för konse-
kvenser i hela hållbarhetskedjan om 
vi inte tar hand om vårt avfall på ett 
bra sätt, säger Christina Svensson, 
verksamhetschef Måltidsservice i 
Karlshamns kommun.

Ny metod för mätning
VMAB:s ägarkommuner, Karls-
hamn, Sölvesborg och Olofström, 
har sedan länge arbetat med att 
minimera matsvinnet i de olika 
verksamheterna och verkat för att 
förbättra sorteringen av matavfall. 
När det gäller matsvinnet har bland 
annat regelbundna mätningar gjorts 

i kök och matsalar med uppföljande 
insatser. Nytt från och med i år är 
att kommunerna får bättre verktyg 
för att kunna mäta matsvinnet. 

– Det är Livsmedelsverket som 
har gått ut med en nationell plan 
och metod för mätning av matsvinn. 
Metoden är rikstäckande och ska-
par enhetlighet i hur vi mäter, tidiga-
re har mätmetoderna varierat mellan 
kommuner och verksamheter vilket 
inte har gett en korrekt bild av hur 
mycket mat som egentligen slängs. 
Med den nya metoden kan vi också 
stärka insatserna och förbättra 
samordningseffekterna mellan både 
verksamheter och kommuner, säger 
Christina Svensson.

…skal från frukter, rotfrukter och 
grönsaker, kaffe- och tesump, 
kaffefilter, matrester (tillagade och 
otillagade av kött och fisk), äggskal, 
potatis, ost, bröd, vissna blommor 
och blad, hushållspapper och ser-
vetter, fisk och skaldjursrens. 

Mindre påsar för 
matavfall gör det lättare 

att upptäcka bestick i 
matavfallskärlet. Emma 
Karlsson, Måltidschef i 
Mörrum–Svängsta, och 

Christina Svensson, 
verksamhetschef 

Måltidsservice, Karlshamns 
kommun, lyfter samarbete 

och information i det 
klimatfrämjande arbetet. 

I matavfallspåsen sorterar du…
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Matavfall och matsvinn har lyfts 
på olika sätt inom kommunernas 
verksamheter. På Vägga Gymna-
sieskola har mat- och elevråden 
jobbat intensivt med att minska 
matsvinnet och sortera matavfallet 
på rätt sätt, något som har gett 
positivt resultat.

– Mycket handlar om att det 
finns ett stort intresse hos eleverna 
själva, säger Christina Svensson.

Bestick bland matavfallet
Förutom insatser för att minska 
matsvinn och förbättra sorteringen 
av matavfall, jobbar måltidsservice 
på olika sätt med att förhindra att 
bestick hamnar i matavfallskärlen. 
Bestick som hamnar i matavfallspå-
sarna ställer till problem när VMAB 
ska behandla matavfallet i bioga-
sanläggningen. Besticken orsakar 
driftstopp med stora reparations-
kostnader till följd.

– Här på Norrevångsskolan har 
vi därför bytt ut de stora matavfall-
skärlen till mindre för att man lättare 
ska kunna upptäcka och plocka 
upp sina bestick om de råkar åka 
med ner i avfallspåsen, säger 
Emma Karlsson, måltidsservice 
Område 3, Mörrum–Svängsta.

I takt med att miljö- och klimat-
frågorna blir större, följer även ett 
ökat fokus på matavfall och mats-
vinn.

Angår även hemmiljöer
– Tittar vi tio år tillbaka så var ma-
tavfall och matsvinn inget man di-
rekt diskuterade, idag lyfter vi fram 
matavfallet som resurs och minskat 
matsvinn som prioriterat område i 
miljöarbetet. Utmaningen är att nå 
ut med budskapet och informa-
tionen kring hur vi ska agera mer 
hållbart. Det är inte något som bara 
rör de offentliga verksamheterna 
utan även våra privata hemmiljöer, 
säger Christina Svensson. 

Från bord till jord
Senast 2025 ska minst 80 procent av matavfallet från hushåll, 
restauranger och storkök sorteras rätt. 

Med det menas att minst 80 procent av matavfallet ska kunna tas 
omhand på ett sådant sätt att växtnäring och energi ska tas tillvara. 
VMAB har en viktig roll i informationsspridningen för att målet ska 
uppnås, bland annat informera om hur biogasproduktionen fungerar 
och varför det är så viktigt att matavfallet sorteras på rätt sätt.  
I de planerade aktiviteterna ryms bland annat öppet hus på VMAB:s 
biogasanläggning för att visa hur biogasen framställs. 

Rätt påse för ditt matavfall

Inger Andersson Viippola, kock på Norrevångsskolan i Mör-
rum, vill tillsammans med kollegorna inspirera eleverna till 
att tänka mer hållbart när det gäller matsvinn och matavfall. 

När vi har minimerat vårt mat-
svinn så mycket det går…

…uppstår ändå ett visst matavfall. 
Det kan vara sådant som inte går 
att äta. Matavfallet ska ALLTID 
sorteras i de bruna papperspåsarna 

som ingår i VMAB:s abonnemang 
för tömning av hushållsavfall. I 
handeln finns avfallspåsar i bioplast-
material att köpa, dessa påsar ska 
INTE användas för sortering av ma-
tavfall, ÄVEN om det står att matav-
fallspåsen i plast är komposterbar. 

Dessa påsar har för lång nedbryt-
ningstid och orsakar störningar i 
behandlingsprocessen. Dessutom 
bildas mikroplaster vid påsens 
nedbrytning som är skadliga för 
naturen. Använd därför den bruna 
papperspåsen för ditt matavfall.
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Hur gör du för att förebygga 
och minimera hushållsavfall? 
Ann-Marie Bengtsson, vik. personal, Återvinningscentralen, Sölve
– Det här med mat och matsvinn är jätteviktigt. Jag slänger inte mat utan 
lagar i lagom stora mängder och fryser in. Jag handlar mat med kort 
bäst-före-datum eller där bäst-före-datumet har passerat någon dag. Det 
är både ekonomiskt och klimatsmart eftersom butikerna slipper slänga 
fullt duglig mat. Maten håller 1–1,5 vecka efter passerat bäst-före-datum. 

Ett fett häftigt projekt
VMAB ser över möjligheterna 
att samla in matfett för återvin-
ning. Detta genom ett samar-
bete med ägarkommunernas 
VA-enheter och ambitionen är 
att kunna starta insamlingen 
redan under 2019.

Det är mot bakgrund av den nya 
avfallsplanen, ”Från avfall till resurs”, 
som VMAB tagit initiativet till samar-
betet. Avfallsplanen lyfter fram avfal-
let som en viktig samhällsresurs och 
hur vi bäst ska kunna nyttja resur-
sen på ett hållbart sätt. Ett av de 
avfallsslag som avfallsplanen sätter 
särskilt stort fokus på är matfett. 
Insamling av matfett från hushåll, 
restauranger och storkök ska öka, 
anges det i avfallsplanen.

I ett samverkansprojekt mel-
lan VMAB och ägarkommunernas 
VA-enheter i Karlshamn, Sölvesborg 
och Olofström, utreds därför hur 
matfett lättast ska kunna samlas in 
för återvinning. 

– Vi jobbar nu med att ta fram en 
plan för hur vi rent praktiskt ska gå 
tillväga, hur hanteringen ska se ut 
och även hur behandlingen av det 
insamlade matfettet ska fungera, 
säger Emma Mattsson, projektle-
dare och administratör på VMAB, 
Affärsområde Behandling. 

Flera kommuner har infört in-
samling av matfett och använder sig 
av en så kallad miljötratt som skru-
vas fast på en vanlig PET-falska och 
försluts med lock. I flaskan hälls det 
använda matfettet och när flaskan 
är full, lämnas den in för återvinning. 

– Det är en liknande modell vi tit-
tar på här och ett pilotprojekt startar 
upp i Karlshamns kommun under 
våren. Genom att samla in matfett, 
breddar vi vårt tjänsteutbud och 
servicegraden för våra abonnen-
ter och kunder. Vi tar även ett kliv 
uppåt i avfallstrappan, en värdefull 
miljömässig vinst och ett viktigt steg 
för VMAB som miljöbolag, säger 
Emma Mattsson. 

Fett bra med  
insamling! 
Matfett som samlas in kan 
återvinnas och användas vid 
framställning av nya produkter 
som till exempel tvål, stea-
rinljus, kosmetika, tvättme-
del och gummi. Matolja kan 
ersätta jungfruliga oljor som 
exempelvis palmolja. Insamlat 
matfett kan också användas 
till framställning av biogas och 
biodiesel.

 

Proppar som 
stoppar
Olja, smör och andra smälta 
matfetter stelnar när det kom-
mer i avloppet. Det kan leda 
till stopp och översvämningar 
hemma hos dig. Att spola 
rörsystem rena från proppar 
som bildats av stelnat matfett 
innebär ett slöseri med såväl 
vatten som energi.

VMAB utreder hur matfett ska kunna samlas in på bästa sätt.  
I många kommuner där insamling av matfett har införts, används 
miljötratt.

Stearinljus och tvål är några 
exempel på produkter där 
återvunnet matfett kan an-
vändas vid framställningen. 
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Din central för hållbar återvinning
Återvinningscentraler som 
drivs i VMAB:s regi finns i bo-
lagets samtliga ägarkommuner 
(Karlshamn, Sölvesborg och 
Olofström). VMAB:s personal 
finns på plats för att hjälpa dig 
att sortera rätt.

Återvinningscentralerna är till för 
privathushåll och företag med före-
tagskort. På en återvinningscentral 
kan du lämna:
• Förpackningar
• Tidningar
• Elavfall
• Farligt avfall
• Grovavfall (brännbart och 

deponi)
• Trädgårdsavfall
• Träavfall
• Schaktmassor
• Wellpapp
• Järn- och metallskrot

På återvinningscentralerna kan du 
också lämna textilier (kläder och 
hushållstextilier), skor och väskor 
för återanvändning samt böcker för 
återvinning. Produkterna ska vara 
rena och torra vid inlämning, textili-
erna tvättade och paketerade.

Det kostar inget extra för privat-
personer att lämna grovavfall från 
hushåll på en återvinningscentral 
upp till två kubikmeter/dag men vid 
inlämning av större mängd avfall är 
du välkommen till VMAB:s anlägg-

ning i Mörrum där avfallet vägs och 
betalas enligt gällande taxa (gäller 
såväl privatpersoner som företag).

Istället för att kasta fullt fung-
erande produkter kan du lämna 
in dessa för återanvändning. Om 
du bor i Olofströms kommun kan 
du lämna in dessa produkter 
för återvinning på Återbruket vid 
återvinningscentralen i Olofström. 
Återbruk i Sölvesborg och Karls-
hamn kommer att starta under 2019 
eller 2020.

Ska du renovera?
Tänk då på att byggavfall från större renovering 
inte räknas som grovavfall från hushåll. Mindre re-
novering, som byte av enstaka fönster, lister eller 
dörrar, räknas som normalt underhåll av fastighet 
och sorteras och lämnas på återvinningscentra-
len utan kostnad. Allt utöver detta räknas som 
renovering och klassas då som byggavfall. Det är 
inte tillåtet att dela upp byggavfall i mindre voly-
mer och lämna flera gånger/dag. Större mängder 
bygg- och renoveringsavfall lämnas på anlägg-
ningen i Mörrum mot en kostnad, alternativt kan 
hämtning av byggavfall och grovavfall beställas 
hos VMAB. Kontakta VMAB:s kundtjänst för mer 
information, tel 0454–593 59.

Tänk på att…
…överblivna läkemedel (receptbelagda och 
receptfria) för både människor och djur, alltid ska 
lämnas på apoteken. Lämna även plåster och 
pulverinhalatorer som innehåller/har innehållit 
läkemedel, på apoteken. 

Pyrotekniska produkter som exempelvis fyrver-
kerier, vapen, ammunition, raketer och nödbloss, 
lämnas till Polisen. Kommuninvånare i västra Ble-
kinge är välkomna till Polisstationen i Karlshamn 
för inlämning, vardagar kl 09.00–15.00.

Tomhylsor sorteras som metall på återvin-
ningscentralen medan avskjutna fyrverkerier och 
raketer sorteras som restavfall i sopkärlet. Fråga 
gärna oss på VMAB om du är osäker. 

Foto: Apoteket.se
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Söndagsöppet på din återvinnings-
central

Vi tar hand om avfallet

Servicen med utökade öppet-
tider på söndagar har blivit 
en lyckad satsning. Nu följer 
VMAB upp insatsen med att 
hålla öppet även på söndagar i 
samtliga ägarkommuner.

Återvinningscentralen i Sölve var 
först ut med att hålla öppet hela 
helgen, även på söndagar. Från och 
med den 1 april utökas servicen till 
att även omfatta återvinningscen-
tralerna i Tubbaryd, Karlshamn, och 
Olofström. Anders Lindgren och 
Emil Petersson är två av VMAB:s 
personal som tjänstgör på sönda-
gar.

– Återvinningscentralen är välbe-
sökt på helgerna. Som mest när det 
är högsäsong, som nu på våren och 
under sommaren, kan vi ha upp 
till 400 bilar med besökare under 
en dag och det är inte ovanligt att 
vi har lång kö redan vid öppnings-

– Fråga oss om hur du ska sortera, hälsar Emil Petersson och Anders Lind-
gren, två av VMAB:s medarbetare på återvinningscentralen i Sölve.

dags. Det mesta som lämnas in är 
brännbart, metallskrot, wellpapp 
och trädgårdsavfall när det är sä-
song, säger Anders Lindgren. 

Personalen får ofta frågor om hur 

de olika avfallsslagen ska sorteras.
– Vi hjälper gärna till om man är 

osäker. Det är på återvinningscen-
tralen avfallet ska lämnas, inte ute i 
skog & mark, säger Emil Petersson.

Brännbart 
Transporteras till avfallsanläggning-
en i Mörrum för mellanlagring och 
vidare transport till förbränningsan-
läggning för energiåtervinning.

Deponi 
Transporteras till avfallsanläggningen 
i Mörrum för mellanlagring och vidare 
transport till anläggning för demonte-
ring (deponiavfall går inte att förbrän-
na, återvinna eller kompostera).

Trädgårdsavfall 
Flisas och blir till kompostjord, ett 
naturligt jordförbättringsmedel.

Trä – färgat och ofärgat 
Transporteras till avfallsanläggning-
en i Mörrum för flisning och mellan-
lagring innan transport till värmeverk 
för förbränning med energiutvinning.

Trä – tryckimpregnerat 
Transporteras till avfallsanläggning-
en i Mörrum för mellanlagring och 
vidare transport.

Järn- och metallskrot 
Transporteras till avfallsanläggning-
en i Mörrum för mellanlagring och 
vidare transport för återvinning. 

Schaktmassor 
Används till utfyllnad vid exempelvis 
vägbyggen. 

Elavfall 
Hämtas på respektive återvinnings-
central. De olika materialen i pro-

dukterna går vidare till återvinning 
och förbränning med energiutvinning 
eller tas omhand som farligt avfall.

Farligt avfall 
Oljor, lösningsmedel, kemikalieres-
ter, bekämpningsmedel, färg- och 
limrester, kvicksilver, batterier, 
kylar, frysar och ljuskällor hämtas, 
tas omhand och genomgår olika 
behandlingsprocesser beroende på 
avfallsslag. 
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Så tycker vi om ökad tillgänglighet 
VMAB ställde frågan: ”Vad tycker du om söndagsöppet?”

Alexandro Frigura, Sölvesborg:
– Jättebra! Man jobbar ju till fem på dagarna, det är på 
helgen man har tid att samla ihop och slänga sitt skräp. 

Carola och Inna Artursson med hunden Ally samt Lars 
Petersson, Lister:
– Det är mycket bra att det numera är öppet även på 
söndagar. Jobbar man måndag till fredag så är det 
begränsat med tid. Lördagar kanske man vill vila upp sig 
lite och då har man söndagen på sig att röja och lämna 
in sitt avfall. 

Ina Lindqvist och Simon Svensson, Sölvesborg:
– Det är jättebra. Helgerna är ju ofta då man har tid. Nu 
slipper man att stressa med att bara ha lördagar på sig 
att slänga sitt skräp. 

I Sölve har återvinningscentralen varit söndagsöppen i 
drygt ett år och nu följer VMAB upp servicen med de 
utökade öppettiderna på fler återvinningscentraler. 



SAMHÄLLSINFORMATION TILL HUSHÅLLEN FRÅN VMAB

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

Välkommen till

VMAB:s kundtjänst
Hos oss på kundtjänst får du svar på dina 
frågor om renhållningen allt ifrån vilka 
abonnemangsalternativ	det	finns	till	
vilket alternativ som passar bäst för dina 
förutsättningar, behov och önskemål. 

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

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

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

Stängt aftnar/helgdagar på

Återvinningscentraler
Maj 2019
Kr. Himmelsf. dag 30/5

Juni 2019
Nationaldagen 6/6
Pingstafton 8/6
Pingstdagen 9/6
Midsommarafton 21/6
Midsommardagen 22/6

Öppettider

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

Karlshamn   Tubbaryd, Tubbarydsv. 6
Måndag–torsdag .............................kl 09.00–18.00
Fredag .................................................kl 08.00–16.00
Lördag .................................................kl 09.00–15.00 
Söndag ...............................................kl 09.00–15.00

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 198, 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 .................................................kl 09.00–15.00 
Söndag ...............................................kl 09.00–15.00

Olofström – Återbruket   Traktorvägen 7 
(Återbruket finns på Återvinningscentralen)
Måndag, tisdag och torsdag .......kl 08.00–15.00 
Lördag .................................................kl 09.00–15.00
Ovanstående	öppettider	bemannas	Återbruket	med	
personal från Arbetscenter. Övrig tid, i samband 
med	Återvinningscentralens	öppettider,	bemannas	
Återbruket	med	hjälp	av	personal	från	VMAB.	

Du har väl inte missat...
…att vi nu har söndagsöppet 
även på återvinningscentra-
lerna i Tubbaryd och Olof-
ström. 

VMAB finns på Facebook
Där hittar du nyheter och mat-
nyttig information om sådant 
som rör hushållens avfallshan-
tering. Facebook-sidan är en 
ren informationssida. 

Ändrade tömningsdagar där 
du bor
Ändrade tömningsdagar vid 
helgdagar som sammanfaller 
med ordinarie tömningsdagar 
kan du läsa mer om på våra 
digitala informationskanaler. 
Välkommen in på vår hemsida 
och Facebook-sida för informa-
tion om ändrad tömningsdag i 
ditt bostadsområde.

På www.vmab.se... 
...hittar du mer information, allt-
ifrån öppettider till smarta tips 
för säsongen. Här finns även 
nyheter som rör hushållstöm-
ning, abonnemangsalternativ, 
sortering och tömningskalen-
der för ditt bostadsområde. 
Har du frågor är du alltid väl-
kommen att kontakta oss, se 
nummer och adress nedan. 


