
 
                                                                                                                          
Krafttag för ett Småland utan avfall 
 
I Sverige går hälften av den totala mängden hushållsavfall till energiåtervinning1. Det är 
något som Södra Smålands avfall och miljö vill förändra. Därför sätts nu ett ökat fokus på 
att minska avfallet med 25 procent till år 2025. 
 
Det har redan skett förändringar vid återvinningscentralerna för att sätta ökat fokus på att 
minska avfallet. Avfallsslaget som tidigare kallats ”Brännbart” har bytt namn till ”Rest efter 
sortering” - för att signalera att så lite som möjligt ska hamna i den containern.  
− Idag går alldeles för mycket värdefulla resurser till förbränning. Sådant som hade kunnat 
återanvändas eller återvinnas till nytt material, berättar Anders Lundgren, 
verksamhetsutvecklare på SSAM.  
 
Ny sorteringsguide med sökfunktion  
– Med detta vill vi sätta ökat fokus på att sortera ut mer avfall till återvinning och återbruk, 
samt öka förståelsen för varför det är viktigt. Vi tror att många vill göra rätt, men kanske inte 
vet hur, säger han. 
Som stöd har SSAM utvecklat en ny sorteringsguide på webben, där kunden enkelt kan få 
information om hur olika material ska sorteras rätt. Det blir därmed enkelt att förbereda sitt 
besök på återvinningscentralen. 
 
En gemensam utmaning  
Personalen på återvinningscentralerna är en viktig del i framförandet av all information. 
SSAM har därför satsat stort på intern utbildning för att personalen ska kunna ge rådgivning 
till besökarna, samt erbjuda en hög servicenivå. Under våren ska även alla 
återvinningscentraler ha fått en container för insamling av återbruksmaterial.                                                                                                                            
− Att minska det brännbara avfallet är vår gemensamma klimatutmaning. Med dessa 
förändringar, och genom att förmedla rätt information, hoppas vi kunna skapa större 
medvetenhet kring avfallssortering. Att det faktiskt går att göra skillnad genom att göra rätt, 
säger Anders Lundgren.  
 
Tillsammans minskar vi avfallet! 
 
För mer information kontakta:  
 
Anders Lundgren, verksamhetsutvecklare för cirkulär ekonomi på SSAM. 
070 983 42 96 
anders.lundgren@ssam.se 
 
Jessica Cedervall, VD på SSAM 
072 383 60 75 
jessica.cedervall@ssam.se  
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