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Nu är det dags för premiär. Byggåterbruket i Hovmantorp slår upp portarna den 26 
januari. Driften står Lessebo kommun för och byggåterbruket sker i samarbete med 
SSAM, Södra Smålands Avfall & Miljö.  
 
SSAM och dess ägarkommuner har antagit en vision: Ett Småland utan avfall. Just 
byggmaterial har identifierats som ett viktigt område av SSAM i arbetet med att minska 
mängden avfall.  
 
– Vi kommer att ha allt från dörrar och fönster till tegelstenar. Byggåterbruket kommer vara 
som en guldgruva för de som är ute efter till exempel äldre dörrar och fönster till sina gamla 
hus, berättar Bo Elmgren som arbetar med byggåterbruket. Vi driver sedan tidigare 
Miljöverkstan i Strömbergshyttan och där har vi second hand och en textilavdelning. Cyklar 
och trädgårdssaker kommer flytta från Miljöverkstan till det nya byggåterbruket.  
 
Det är Lessebo kommuns avdelning för arbete och integration som kommer driva 
byggåterbruket. Byggåterbruket kommer därför inte bara vara bra för miljön utan också 
erbjuda verksamhet för långtidsarbetslösa som i slutändan leder till att fler personer kommer 
i egen försörjning.  
 
- Det känns riktigt roligt att detta byggåterbruk kommer igång, säger Anders Lundgren, 
verksamhetsledare för cirkulär ekonomi på SSAM. Materialet kommer samlas in från 
återvinningscentralen i Lessebo och från Norremarks kretsloppspark i Växjö. För oss är det 
viktigt att minska avfallsmängderna och vi ser idag att mycket värdefullt byggmaterial slängs i 
onödan, både helt nytt och begagnat material.  Genom samarbetet med Lessebo kommun 
gör vi det möjligt att omhänderta de resurserna.  
 
När SSAM startades var ett av syftena med ett nytt och starkt bolag att förbättra miljöarbetet 
genom gemensamma initiativ inom avfallshantering. Byggåterbruket i Hovmantorp är ett 
konkret exempel på hur det går att göra skillnad för miljön.  
 
Media är välkomna till öppnandet den 26 januari 11.00. Kontakta Tomas Lundqvist för mer 
information.  
 
Kontaktperson 
Bo Elmgren, 0478-127 47 
 
 
 
 


