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VMAB, med huvudkontor i 
Mörrum, ägs av de tre kommu-
nerna Karlshamn, Sölvesborg 
och Olofström. Verksamheten 
är styrelseledd med förtroen-
devalda representanter från 
respektive ägarkommun. 

I VMAB:s styrelse representerar le-
damöterna sina kommuner och inte 
den partipolitiska tillhörigheten.

VMAB:s styrelse består av nio 
ordinarie ledamöter och nio ersätta-
re från bolagets tre ägarkommuner. 
Till styrelsen är även tjänsteperso-
ner som VD, sekreterare och facklig 
ombudsrepresentant knutna. Sty-
relsen sammanträder sex gånger 
om året och årsstämma äger rum 
under senvåren.

Tillbakablick
Det var under 1970-talet som kom-
munerna i västra Blekinge inledde 
diskussionerna om att starta en 
gemensam avfallsanläggning i Pers-
torp strax utanför Mörrum. 

1978 bildades VMAB som 
bolag och i början av 2000-talet 
tog VMAB över ansvaret för fast-
ighetsrenhållningen (insamling och 
behandling av hushållsavfall) från 
de enskilda kommunerna i västra 
Blekinge med drygt 60 000  
invånare. Detta genom ett sam-
arbetsavtal där kommunerna har 
uppdragit åt VMAB att samordna, 

samla in och ta hand om avfall från 
hushåll och verksamheter i västra 
Blekinge.  

Ansvarsområden
Styrelsen ansvarar för VMAB:s 
verksamhet och fattar beslut i frågor 
som rör bolagets olika verksam-
hetsområden (förädling av avfall, 
sortering av verksamhetsavfall, röt-
ning av matavfall för biogasproduk-
tion, kompostering av trädgårdsav-
fall, behandling av oljeförorenade 
massor, lokal lakvattenbehandling, 
deponigasutvinning, drift av åter-
vinningscentral och solcellsanlägg-
ning). Det är styrelsen som tillsam-
mans med VD:n leder bolaget och 
klubbar för hållbart miljöarbete.

Klubbar för 
miljöarbetet

Styrelsen fattar de övergripande besluten och pekar ut viljeinriktningen för 
VMAB:s verksamhet. Sammanträden hålls sex gånger per år och årsstämma 
äger rum en gång om året.
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Delar av VMAB:s styrelse samlad. Från vänster Johan Ekelund, sekreterare i styrelsen/enhetschef för insamling och 
upphandlingsansvarig vid VMAB, Emanuel Norén, Sonja Lundh, Maria Lindros, Kent Kullman, Peter Lindestrand, fackligt 
ombud Transport, Boris Eriksson, Peter Wald, Peter Lorentzen, Susanna Strandberg, VD VMAB, Mats Bondesson, 
ordförande, och Bert-Inge Storck. Styrelsemedlemmar som saknas på bild är Björn Flod, Rolf Persson, Niklas Nordström, 
Casper Borgström, Bengt-Åke Karlsson, Wissam Al Massri, Henrik Johansson, Anders Fransson och Fräs Robert Nygren. 

Vilken fråga eller område inom VMAB:s verk-
samhet brinner du lite extra för? Västblekinge 
Miljönytt ställde frågan till några av VMAB:s 
styrelsemedlemmar och fick följande svar.

Mats Bondesson, ordförande, Karlshamn
– Hållbarhet. Hållbarhet är ett nyckelord i kretslopps-
sammanhanget och här har VMAB en viktig roll som 
ett nav i återvinningen, såväl i det pågående arbetet 
som i de fortsatta insatserna.

Sonja Lundh, Olofström
– Biogasframställningen, återbruk och materialåter-
vinning. Jag har alltid varit intresserad av miljöfrågor 
och känner stort engagemang för hur vi bättre ska 
kunna ta hand om vårt avfall och minska vår slösan-
de mentalitet. 

Bert-Inge Storck, Karlshamn
– Hur vi förebygger uppkomsten av avfall. 
Konsumenterna måste få möjligheter att i större 
utsträckning själva kunna vara aktiva och välja den 
bästa miljölösningen när det handlar om sortering 
och att ta hand om sitt hushållsavfall. 

Peter Wald, Sölvesborg
– Ekonomin i verksamheten. Vi har ett uppdrag från 
våra ägarkommuner att VMAB:s verksamhet ska 
skötas på ett ekonomiskt effektivt sätt. Det ser jag 
som en viktig fråga och förutsättning för att kunna 
utveckla miljöinsatserna ännu mer.

Emanuel Norén, Karlshamn
– Det ska vara lätt att göra rätt, för klimatets skull, 
miljön och vår framtid. VMAB har en viktig funktion i 
arbetet med att skapa möjligheter för att kunna göra 
rätt. Information och kunskapsspridning är viktigt i 
sammanhanget. 

Peter Lorentzen, Karlshamn
– Återbruk, att produkter och varor får nytt liv och 
kan användas till nya saker. Medvetenheten om hur 
viktigt det är att vi nyttjar våra resurser på ett hållbart 
sätt har helt klart ökat de senaste åren.

Kent Kullman, Olofström
– Det är mitt första år som styrelsemedlem i VMAB 
och sätter mig in i alla de olika verksamhets-
områdena. Jag har ett allmänt intresse för miljö och 
natur, därför är verksamhetens alla delar viktiga.  

Boris Eriksson, Olofström
– Återvinning är något som jag brinner extra för. 
Genom att vi materialåtervinner sparar vi på resurserna 
och värnar vår miljö och natur. På så sätt ger vi också 
våra barn och barnbarn en tryggare framtid.

Maria Lindros, Sölvesborg
– Biogasen. Jag tycker det är spännande och 
intressant med kretsloppet, att det matavfall som 
kommer från oss människor kan bli en värdefull 
samhällsresurs i form av biogödsel och biogas. 

En fråga för VMAB:s nya styrelse
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Anton Hallberg, 7 år i Mörrum, 
tycker att skräp och sortering 
är bland det viktigaste som 
finns. Var sak på sin plats, är 
Antons devis, som fått med sig 
grannen på att dela trädgårds-
abonnemang. 

Exakt när Antons brinnande miljö-
intresse tog fart, vet inte mamma 
Linda och pappa Martin. Egentligen 
inte Anton själv heller, för det har 
alltid varit självklart för Anton att 
sortera skräpet och lägga det där 
det ska vara – i rätt fraktion beroen-
de på vad det är för slags material. 
Redan som 3-åring visade han 
intresse för miljöarbete, ett intresse 
som har följt med under åren. 

Anton är vetgirig och vill lära sig 
mer om klimat- och miljöarbete. Via 
klipp på bland annat Youtube och 
genom andra informationskanaler, 
lär han sig om avfallshantering och 
förbränningsanläggningar.  

– Jag tycker om när det är 
rent och fint. När vi är ute och i 

Anton är byns

går Anton ut på sin skräpplockar- 
runda i omgivningarna. Med sig har 
han sin soptunna, skräpplockartång 
och arbetshandskar.

– Ibland följer min kompis Nelly 
med, det är roligt. Det är bra för na-
turen att man plockar upp skräpet, 
annars dör ju djuren om de får i sig 
skräpet, säger Anton.

Egen sopbil
Mamma Linda minns tillbaka på 
familjens senaste utlandsresa. 
Medan övriga familjemedlemmar 
var fullt upptagna med att lapa sol 
och bada bassäng, var Anton mer 
intresserad av hur avfallshantering-
en fungerade på den kanariska ön. 
Han tog sig även en titt in i res-
taurangens storkök på hotellet för 
att kontrollera hur matavfallet togs 
omhand.

Sopbilar och renhållningsfor-
don är Antons absoluta favoriter 
och i framtiden vill han arbeta som 
renhållningschaufför och traktera en 
egen sopbil.

– Ja, då får jag vara med och 
hålla rent i miljön, säger Anton.En gammal metallhållare för papperssäckar har fått nytt liv hemma hos Anton.

Koll på det sorterade matavfallet. Koll på det sorterade matavfallet. 
– Jord eller grus får inte läggas i – Jord eller grus får inte läggas i 
matavfallspåsen, upplyser Anton.matavfallspåsen, upplyser Anton.

trädgården och jobbar, så är det 
viktigt att man har en soptunna att 
lägga ogräset i. Det har jag ordnat 
tillsammans med grannen, berättar 
Anton.

Koll på källsorteringen
Han knackade helt enkelt på hem-
ma hos grannen och menade att 
”det kunde väl vara bra att gå ihop 
om ett trädgårdsabonnemang så 
ogräset läggs på rätt plats”. Det 
gick grannen med på så nu an-
vänds trädgårdstunnan flitigt under 
vår- och sommarhalvåret. Anton 
har också gett nytt liv åt en gammal 
metallbehållare, avsedd för pap-
perssäckar som tidigare användes 
vid sophämtning. Den kommer väl 
till pass bakom lekstugan i trädgår-
den när han behöver slänga skräp. 

Hemma hos familjen Hallberg är 
det Anton som har koll på källsorte-
ringen. Förpackningar sorteras och 
läggs i rätt fraktioner, matavfallet 
sorteras ut och läggs i matavfalls- 
påsen och med jämna mellanrum, 

miljöhjälte
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Antons super-
viktiga miljötips!
•	 Ta bort plastkapsylen på 

mjölkförpackningen. Lägg 
plastdelarna i soptunnan 
där plastförpackningar 
ska vara och mjölkför-
packningen i papp bland 
pappersförpackningar. 
Glöm inte att vika ihop 
förpackningen noga så 
den inte tar så stor plats. 
Ibland	finns	det	mjölk-
förpackningar i plast och 
då ska de läggas bland 
plastförpackningar.

•	 Ta bort metallkapsylen på 
glasflaskor	och	släng	me-
tallkapsylen bland metall-
förpackningar.	Glasflaskan	
ska slängas i soptunnan 
där det står glasförpack-
ningar. Om det är en 
genomskinlig	glasflaska	så	
ska den ligga bland ofär-
gade glasförpackningar 
och är den grön eller brun 
så ska den ligga bland fär-
gade glasförpackningar.

•	 Släng bara matavfall i 
matavfallspåsen, skal och 
sådant från frukt och grön-
saker till exempel. Inte jord 
eller grus.

•	 Burkar i metall ska man 
slänga bland metallför-
packningarna. 
Om det inte är 
pant-burkar för 
då ska man ta 
med sig dem 
till	affären	
och panta.

•	 Släng inte 
skräp i 
naturen. 
Om man 
slänger 
skräp ute i 
naturen kan 
djuren få 
det i sig och 
skada sig 
eller dö. 

I pallkragarna odlas potatis och annat som familjen gillar. Anton har sett till att 
ordna abonnemang för trädgårdsavfallet. 

Anton visar och berättar för mamma Linda hur kretsloppet fungerar.

När jag blir vuxen…
…vill	jag	att	det	ska	vara	rent	och	fint	i	naturen.	
Det	ska	inte	finnas	en	massa	skräp	som	skadar	
miljön och alla djuren. Alla ska slänga sitt skräp i 
soptunnor och papperskorgar.

Jag vill att de som bestämmer…
…ska	sätta	upp	fler	papperskorgar	och	soptunnor	
utomhus så att man lätt kan hitta någonstans 
att slänga sitt skräp. Då slutar nog många att 
slänga	skräp	i	naturen.	Det	finns	redan	många	
papperskorgar men det kan vara långt mellan alla 
när man är ute och går.

””
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Vad gör du för att få en
klimatsmartare vardag? 
Felicia Oredsson, personal, Återvinningscentralen, Sölve
– Jag försöker tänka på att handla det jag verkligen behöver. Ofta är det 
man vill ha inte det man egentligen behöver. Att inte köpa för köpandets 
skull utan tänka en extra gång på vad och hur man handlar, det tycker jag 
är viktigt. 

Nu är det enklare för VMAB:s 
kunder och abonnenter att läsa 
av fakturan för renhållning-
en. För att tydligare visa vad 
som ingår i renhållningstaxan, 
är avgiften från och med i år 
uppdelad i en rörlig och en fast 
avgiftsdel.

Vid årsskiftet justerades avgiften för 
renhållningsverksamheten i VMAB:s 
samtliga ägarkommuner, detta som 
en följd av förändrade kostnader för 

bland annat behandling och 
transporter av avfall. 

Vad ryms i renhållningstaxan?
VMAB har under det gångna 

året satsat på förstärkt service ge-
nom utökade öppettider på återvin-
ningscentralerna.

– Vi har mött våra kunders 
behov och önskningar om utökade 
öppettider och det har uppskattats 
av våra besökare på återvinnings-
centralerna, säger Johan Ekelund, 
enhetschef för insamlingsentrepre-
naden på VMAB.

Fast och rörlig del
I samband med justeringen av ren-
hållningstaxan har även informatio-

Fast kostnad:
• Drift av bemannade 

återvinningscentraler
• Kompoststationer
• Miljö- och 

utvecklingsarbete
• Kostnader kopplade 

till administration, 
information och 
kundservice

Rörlig avgift:
• Tömning av avfallskärl
• Matavfallspåsar
• Avfallskärl (inklusive byte 

och underhåll)
• Behandlingskostnader 

(hur avfallet tas omhand 
efter tömning)

nen på renhållningsfakturan utveck-
lats när det handlar om tömning av 
hushållsavfall för villor och fritidshus. 

– Informationen på fakturan 
har tidigare varit lätt att missförstå 
och då tro att man bara betalar 
för hämtningen av hushållsavfall. I 
avgiften ryms många fler verksam-
hetsdelar, säger Johan Ekelund.

Kostnaden för kommunens ren-
hållningsverksamhet finansieras via 
avgifter. Den rörliga delen utgörs av 
kostnader förknippade med hämt-
ningen av hushållsavfallet, det vill 
säga storleken på avfallsbehållare, 

Det ingår flera delar i renhållningstaxan, som ska täcka utgifterna för hanteringen av hushållsavfall.
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Vad gör du för att få en
klimatsmartare vardag? 
Arsim Hasani, personal, Återvinningscentralen, Tubbaryd
– Jag försöker tänka på att inte slösa på vattnet i onödan. Till exempel att 
inte diska eller borsta tänderna under rinnande vatten. Och inte stå för 
länge i duschen heller, varje droppe räknas. Man måste tänka efter, vatten 
är en viktig resurs.

Det är inte bara hämtningen av hushållsavfallet vi betalar för. I taxan ryms 
även andra delar som omfattas av renhållningsverksamheten. 

antalet hämtningar, behandling av 
det insamlade avfallet och eventuellt 
extra kostnader för gångavstånd. 

Påverka din rörliga del
Den fasta delen av avgiften är inte 
knuten till hämtningen av hushålls-
avfallet utan är fastigheternas del 
av kostnaden för till exempel drift av 
bemannade återvinningscentraler 
samt miljö- och utvecklingsarbete, 
transporter av avfall, omhänder-
tagande av avfallsmaterial och 
kostnader som är kopplade till 
administration, information och 
kundservice. 

– Den rörliga delen av avgiften 
kan hushållen själva påverka. Ge-
nom att källsortera och sortera ut 
matavfallet, kan vi minska transpor-
terna av restavfall till förbränning 
och på det sättet kan hushållen 
sänka sina kostnader för hushålls- 
tömningen, säger Johan Ekelund.

Vad betalar 
grannen?
Kommunerna i västra 
Blekinge var tidigt ute med 
att införa källsortering med 
fyrfackssystem. 

Karlshamns, Sölvesborgs och 
Olofströms kommuner tillhör 
de drygt 50-talet kommuner 
i landet som erbjuder 
fastighetsnära källsortering av 
förpackningar, tidningar och 
matavfall. 

Hushåll och fastighetsägare 
med fyrfackssystemet 
Maximiljö i västra Blekinge 
betalar en årlig avgift på 
2 810–3 110 kronor (rörlig 
+ fast avgift). Den totala 
renhållningsavgiften för 
hushåll i närliggande 
kommuner med motsvarande 
källsorteringssystem varierar.

•	 Ronneby – 3 025 kr/år
•	 Kristianstad – 2 690 kr/år
•	 Östra Göinge och Osby –  

2 711 kr/år
•	 Örkelljunga, Perstorp och 

Klippan – 2 805 kr/år

Johan Ekelund, enhetschef för in-
samlingsentreprenaden på VMAB.
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Vad gör du för att få en
klimatsmartare vardag? 
Magnus Florén, personal, VMAB:s anläggning, Mörrum
– Jag försöker att handla medvetet och planera inköpen så det inte blir 
en massa onödiga köp. Butikerna är öppna länge och det är lätt att 
småhandla. Att handla en gång i veckan och tänka igenom sina inköp är 
bra både för plånboken och miljön. 

Underlätta renhållnings-
personalens arbete genom 
att sätta avfallskärlet med 
handtaget och hjulen utåt. 
Då hjälper du personalen att 
minimera risken för onödiga 
belastningsskador. 

Felvända avfallskärl är ett stort 
bekymmer inom renhållnings-
branschen. Det är en fråga om 
arbetsmiljö och aktörer som bland 
andra VMAB:s entreprenör NÅ, 
Nordisk Återvinning, arbetar aktivt 
med att informera och föra fram 
budskapet om vikten av rättvända 
avfallskärl. Detta i linje med Arbets-
miljöverkets rekommendationer. 

Ett felvänt kärl måste lyftas fram 
eftersom hjulen är placerade på 
samma sida som handtaget. Det 
innebär att hämtningspersonalen 
måste ta tag i lyftkanten på kärlet 
och dra eller lyfta ut kärlet innan 

Viktigt att sätta ditt kärl åt rätt håll

det kan vändas och rullas fram till 
renhållningsfordonet för tömning. 
De här momenten med återkom-

mande felaktiga 
lyft skapar sned-
belastning som 
medför hälsorisker 
för personalen 
som ska tömma 
avfallet. 

– Det sliter på 
handleder, skuldror 
och axlar, säger 
Andreas Mattsson, 
renhållningschauf-
för sedan 2014. 

400–600  
tömningar
Fyllda kärl som 
står felvända är 
tunga och svåra 
att flytta, särskilt 
om avfallskärlet 

står på annat underlag än asfalt. Vid 
extremt svåra situationer, har det 
hänt att personalen har fått låta bli 
att tömma kärlet.

– När vi stannar fordonen vill vi 
att det ska gå så smidigt som möj-
ligt så hushållen får sina kärl tömda 
enligt tömningsschemat. Det kan 
handla om mellan 400 och 600 kärl 
som ska tömmas på en dag så det 
kan bli rätt många onödiga lyft om 
kärlen står felvända, säger Andreas 
Mattsson.

Han och kollegorna vill rikta 
en vädjan till VMAB:s kunder och 
abonnenter om att tänka till en extra 
gång när det är dags för tömning av 
hushållsavfallet.

– Tänk på att ställa kärlet åt rätt 
håll, med handtaget utåt. Då kan vi 
lätt greppa det och rulla fram det till 
bilen för tömning. Det gäller både 
stora och mindre kärl, säger Andre-
as Mattsson.

Andreas Mattsson och hans kollegor vädjar till hushållen om att sätta fram 
avfallskärlet åt rätt håll med handtaget utåt.

Med rättvända kärl är det lättare för Andreas Mattsson 
och kollegorna på NÅ, Nordisk Återvinning, att rulla 
fram kärlet för tömning. 
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Stora vinster med 
utsorterat matavfall

Matnyttig fakta 
75 procent av Sveriges totala 
matavfall kommer från hushål-
len, ungefär var fjärde matkas-
se vi bär hem kastas. Varje år 
slängs cirka 19 kg fullt ätbar 
mat per person, 26 kg mat och 
dryck hälls ut i slasken. Det 
motsvarar ett utsläpp på  
442 000 ton växthusgaser, 
nästan lika mycket som utsläp-
pen under ett år från  
360 000 bilar. Ett hushåll kan 
spara minst 3 000–6 000 
kronor/år på att minska sitt 
matsvinn. Att producera mat 
belastar både klimat och miljö, 
genom att ta hand om maten 
gör du inte bara din ekonomi 
en tjänst utan även miljön. 

Varför är det viktigt att 
sortera ut matavfallet?
Genom att sortera ur matavfal-
let tar vi ta tillvara på den energi 
och de värdefulla näringsäm-
nena som finns i matavfallet. Vi 
återvinner och skapar ett slutet 
kretslopp, energi och näring 
blir till biogas och näringsrik 
rötrest. Biogasen används som 
fordonsbränsle och ersätter 
bensin och 
diesel. På 
det sättet 
minskas 
utsläppen 
av växt-
husgaser 
och andra 
miljöstörande 
ämnen. Den nä-
ringsrika rötres-
ten kan återföras 
till skog och mark. 

Rätt sorterat matavfall är en 
värdefull resurs i produktionen 
av förnybart drivmedel och 
biogödsel. Med fyrfackssyste-
met Maximiljö är det lättare att 
sortera matavfallet. Det visar 
undersökningar som VMAB har 
låtit göra. 

Senaste undersökningen över hur 
hushållen sorterar sitt matavfall vi-
sar att villahushåll med fyrfackssys-
temet i högre utsträckning sorterar 
sitt avfall bättre än hushåll som har 
längre till insamlingskärlen. Närhe-
ten och möjligheterna att sortera 
rätt spelar alltså roll. Genom att sor-
tera ut matavfallet får vi miljövinster 
men även ekonomiska vinster. 

– Om vi inte källsorterar blir det 
stora mängder restavfall som måste 

gå till förbränning. Behandlingen 
är dyrare och beskattas högre 
än om man återvinner avfallet. Ju 
mindre avfall som VMAB behöver 
transportera till kraftvärmeverk för 
förbränning, desto färre lastbilar 
och transportturer behöver VMAB 
investera i. Det gynnar i slutänden 
abonnenter och kunder genom 
oförändrade renhållningstaxor, sä-
ger Johan Ekelund, enhetschef för 
insamlingsentreprenaden. 

Rena matavfallet
Metall, plast, grus, jord, glas och 
batterier hör inte hemma bland 
matavfallet utan ska sorteras i rätt 
fraktioner. Felsorterat material bland 
matavfallet leder till både driftsstör-
ningar och ökade reparationskost-
nader vid behandlingen i VMAB:s 
biogasanläggning. 

Vad gör du för att få en
klimatsmartare vardag? 
Hannah Söderdahl, personal, Återvinningscentralen, Sölve
– Förutom att jag källsorterar och tänker på vad jag handlar så åker jag 
kollektivt tack vare goda bussförbindelser. Ska jag på längre resor så tar 
jag tåget och behöver jag ta bilen så kollar jag om det går att samåka 
eller samköra. 

Metall, plast, grus, jord, glas och batterier hör inte hemma bland matavfallet 
utan ska sorteras i rätt fraktioner.
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Trädgårdsavfall flyttas 
för säkrare hantering
Momenten med av- och pålast-
ningen av trädgårdsavfallet vid 
Tubbaryds återvinningscentral 
i Karlshamn har varit alltför 
riskfyllda. Därför har insamling-
en av trädgårdsavfall flyttats till 
återvinningscentralen i Mörrum.

Det är med hänsyn till arbetsmiljön 
för personalen som insamlingen av 
trädgårdsavfallet har flyttats. När 
trädgårdsavfallet lastas på i contai-
nern, hamnar det lätt på ena sidan 
av containern. Trädgårdsavfallet blir 
snabbt tungt och kompakt, vilket för-
svårar hanteringen och ökar risken 
för att både container och lastfordon 
välter i samband med transporten.

– Till skillnad från återvinnings-
centralerna i Sölve och i Olofström, 
så är återvinningscentralen i Tub-
baryd av äldre konstruktion. Vi har 
provat flera olika alternativa lösning-
ar, tyvärr utan lyckat resultat. Bland 

annat har vi testat att använda ramp 
vid containern för att få en bättre 
fördelning av trädgårdsavfallet. För 
att inte riskera att någon allvarlig 
olycka ska hända, har vi valt att 
flytta insamlingen till Mörrum, säger 
Johan Ekelund, enhetschef för in-
samlingsentreprenaden på VMAB.

Trädgårdsabonnemang
Insamlingen av trädgårdsavfallet 
finns förlagd på återvinningscentra-
len i Mörrum i avvaktan på byggna-
tionen av en ny återvinningscentral i 
Karlshamn. 

I VMAB:s serviceutbud finns 
även möjlighet till trädgårdsabon-
nemang. VMAB tillhandahåller 370 
liters plastkärl för trädgårdsavfall 
som töms regelbundet hos kunden 
under säsong.

– Det är ett bra sätt att hantera 
trädgårdsavfallet om man inte har 
möjlighet att ta sig till en återvin-
ningscentral, säger Johan Ekelund.

Det som lämnas 
in på ÅVC…
…är att betrakta som avfall. 
Därför är det inte tillåtet att 
plocka med sig sådant som är 
inlämnat på en återvinnings-
central. Det kan till exempel 
vara föremål från dödsbon 
som inte ska dyka upp i 
andra sammanhang eller att 
elektronisk utrustning som 
slängts kan innehålla känslig 
information. Det finns också 
säkerhetsrisker med att den 
enskilde plockar saker ur con-
tainrar och avfallsupplag. Det 
är alltså den som kastar som 
bestämmer om hen vill skän-
ka till åter-
användning 
eller inte. 
Ett bra och 
miljövänligt 
alternativ om 
du vill att det 
du lämnar in 
ska kom-
ma till återanvändning är att 
lämna in saken på Återbruk, 
som i Olofström och Sölve är 
lokaliserade på ÅVC:n och i 
Karlshamn strax intill ÅVC:n i 
Tubbaryd.

Återbruk nu även 
på Sölve ÅVC
Från och med mars finns Återbruk även på 
Sölve Återvinningscentral. Satsningen, som 
är ett samarbete med Jobbklotet, ett ar-
betsintegrerande och socialt företag, är ett 
fortsatt led i hållbarhetsarbetet som innebär 
att avfall i första hand ska förberedas för 
återanvändning och inte bara återvinning. 
I oktober 2017 (bilden) invigdes Återbruket 
vid Återvinningscentralen i Olofström genom 
samarbete med Arbetscenter i Olofström.

VMAB satsar 
hjärtsäkert
Nu finns hjärtstartare på alla 
VMAB:s återvinningscentra-
ler och VMAB:s anläggning 
i Mörrum. Inom ramen för 
bolagets säkerhetsarbete ge-
nomförs årligt återkommande 
utbildningar i D-HLR (hjärt- 
lungräddning) internt inom 
organisationen. Hjärtstartarna 
på återvinningscentralen får 
användas av allmänheten och 
fungerar som en säkerhet för 
både besökare och personal.
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Centraler för återvinning & återbruk
VMAB driver återvinnings-
centraler i alla bolagets 
ägarkommuner, Karlshamn, 
Sölvesborg och Olofström. 
Återvinningscentralerna är till 
för privathushåll och företag 
med företagskort. 

På VMAB:s återvinningscentraler 
kan du lämna:

• Förpackningar
• Tidningar 
• Elavfall
• Farligt avfall
• Grovavfall (brännbart och 

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

Du kan också lämna produkter för 
återanvändning, till exempel kläder, 
hushållstextilier, skor, väskor och 
böcker. Produkterna ska vara rena 
och torra vid inlämning, textilierna 
tvättade och paketerade. På 
Återbruket vid återvinningscentralen 
i Olofström kan du även lämna in 
möbler, leksaker och husgeråd 
(öppettider, se sidan 12).

På återvinningscentralerna 
kostar det inget extra för privat-
personer att lämna grovavfall från 
hushåll upp till två kubikmeter/
dag. Inlämning av större mängd 
avfall sker på VMAB:s anläggning 
i Mörrum. Där vägs avfallet och 
betalning sker enligt gällande taxa 
(gäller såväl privatpersoner som 
företag).

Lupin, Vresros och 
Jättebjörnloka...
…är exempel på invasiva växter som inte får 
läggas bland övrigt trädgårdsavfall eller på den 
egna komposten. Växterna är giftiga och kan 
konkurrera ut andra växter i miljöer 
där de trivs. Ihopsamlande, 
förflyttning och transport 
av växtavfall är 
högriskaktiviteter 
ifråga om spridning 
av invasiva 
främmande växter. 
Särskilt stor risk är 
det om du fraktar 
dessa växter med öppen 
släpkärra. Dessa invasiva växter 
får inte läggas i trädgårdsavfallet 
utan ska läggas i förslutna 
sopsäckar och transporteras 
till ÅVC:n samt läggas i 
containern för brännbart 
avfall. Fråga oss på VMAB 
om du är osäker. Mer 
information om invasiva 
arter och hur de ska hanteras 
finns hos Naturvårdsverket, 
www.naturvardsverket.se

En ynka tesked 
kvicksilver...
…räcker 
för att 
förgifta en 
medelstor svensk sjö. Flera andra 
metaller som bly och kadmium 
från elavfall och batterier, kan ge 
allvarliga skador hos både människor 
och djur om de hamnar i naturen. Farligt 
avfall är sådant som är giftigt, fosterskadande, 
smittförande, cancerframkallande, frätande, 
miljöfarligt eller brandfarligt. I ett vanligt 
hushåll kan det handla om kemikalier, färger, 
lösningsmedel, läkemedel, batterier, elektriska 
produkter och växtskyddsmedel. Oljerester, 
exempelvis indränkta trasor, kan självantända 
och sprayflaskor 
explodera om 
de står varmt. 
Farligt avfall 
måste därför 
sorteras och 
tas omhand på 
ett särskilt sätt. 
Fråga oss på 
VMAB om du är 
osäker.



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 alltifrån vilka abonnemangs- 
alternativ	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.

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 2020
1:a maj 1/5 
Kr. Himmelsf. dag 21/5 
Pingstafton 30/5 
Pingstdagen 31/5

Juni 2020
Nationaldagen 6/6
Midsommarafton 19/6
Midsommardagen 20/6

Oktober 2020
Alla Helgons Dag 31/10

December 2020 
Julafton 24/12 
Juldagen 25/12 
Annandag jul 26/12 
Nyårsafton 31/12

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

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 och 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

Abonnemang trädgårdsavfall
VMAB erbjuder abonnemang för 
tömning av trädgårdsavfall, ett 
smart sätt att ta hand om ditt 
trädgårdsavfall och du slipper 
att själv transportera avfallet till 
återvinningscentral. Tömning 
sker var 14:e dag under perio-
derna vecka 13–45, alternativt 
vecka 14–46 beroende på var i 
kommunen du bor.

Ändrad tömningsdag 
vid helgdagar

Vid helger och högtidsdagar 
som sammanfaller med or-
dinarie tömningsdagar kan 
tömningsdagarna komma att 
förändras. Gå in på vår hem-
sida eller Facebook-sida för 
information om eventuellt 
ändrad tömningsdag i just ditt 
bostadsområde.

Vill du ha information direkt?
Du som vill ha information om 
förändrade tömningsdagar via 
e-post eller SMS, anmäl då 
din e-postadress och/eller ditt 
mobiltelefonnummer till oss på 
kundtjänst. Saknar du e-post 
eller mobiltelefon, går det att få 
informationen via post. Kon-
takta kundtjänst så hjälper vi 
dig, se kontaktuppgifter nedan.

Du har väl inte missat detta?


