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Nu öppnar Flex-ÅVC i Rottne  
 
Torsdagen den 27 januari kl. 10.00 öppnar SSAMs första flexibla återvinningscentral – den första i 
våra trakter. Rottne återvinningscentral får därmed ökad tillgänglighet och service. Med väsentligt 
utökade öppettider där kunden kan lämna sitt avfall sju dagar i veckan, ökar flexibiliteten och 
servicegraden för invånarna i den norra kommundelen.  
 
 
Invigning den 25 januari 
Tisdagen 25 januari invigs den flexibla återvinningscentralen i Rottne. (Se tidigare inbjudan.) Jessica 
Cedervall, VD på SSAM kommenterar öppnandet: 
  

- Att erbjuda våra kunder besök på återvinningscentralen även utanför bemannade tider är ett enkelt 
sätt att erbjuda en kraftigt ökad service. Det är också något vi hoppas kunna erbjuda på fler platser 
framöver. Nu ska vi först utvärdera hur väl detta tas emot av våra besökare på återvinningscentralen 
i Rottne, säger Jessica Cedervall. 
 

Välkommen sju dagar i veckan 
De flexibla öppettiderna är måndag - söndag kl. 10-21. Bemanning med aktiva guider kommer fortfarande att 
finnas tillgängliga samma tider som idag, måndagar kl.14–19, torsdagar kl. 15–18. 
 

- Med SSAMs satsning på ökad tillgänglighet vid Rottne ÅVC gör vi det möjligt för hela Växjö 
kommun, och framför allt den norra kommundelen, att lämna sitt grovavfall under veckans alla 
dagar. Jag tror att det här kommer bli mycket uppskattat hos våra kunder, inte minst de boende på 
landsbygden som härigenom ges en ökad service, säger Anna Tenje som är styrelseordförande 
SSAM samt Kommunstyrelsens ordförande i Växjö. 

 

Webbutbildning ger tillträde 
För access till anläggningen då den är obemannad krävs ett inpasseringssystem. Kunden informeras om 
detta i samband med den kortare webbutbildning som krävs för tillträde till återvinningscentralen. Bara den 
som har genomgått utbildningen om källsortering, säkerhet och teknik i SSAMs regi, och blivit godkänd 
användare, kan få tillträde. Detta ökar samtidigt tryggheten för kunden på anläggningen vad gäller in- och 
utpassering, samt hur det fungerar praktiskt.  
 
Frågor och svar 
Se ytterligare information på vår webbplats ssam.se. 
 
För mer information kontakta:   
Henrik Anderson, Projektledare 
E-post: henrik.anderson@ssam.se 
Tfn: 0470-599 465 
 
Jessica Cedervall, VD 
E-post: jessica.cedervall@ssam.se 
Tfn: 0470-412 96 

 
Anna Tenje, Kommunstyrelsens ordförande i Växjö och styrelseordförande SSAM 
E-post: anna.tenje@vaxjo.se 
Tfn: 0470-76894 
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