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LÄMNAT ÄR LÄMNAT!
Det senaste året har det inträffat
tre hotfulla incidenter på våra
återvinningscentraler – och det
är tre för många, menar Christina
Storm, ÅVC-ansvarig på AÖS.
– det handlar nästan alltid om elektronik-

produkter, som trots att de kasserats verkar
lockande för vissa. Det händer ganska ofta
att någon försöker plocka med sig saker ur våra
containrar, säger Christina Storm till Avfallsnytt. Tomas Janowicz som är platsansvarig
på Risängens återvinningscentral i Skövde
fyller på:

– Man lär sig ganska snart att läsa av vilka som
inte har rent mjöl i påsen. Men vår personal har
bra koll och lyckas avstyra de flesta situationer
som kan uppstå innan det hettar till!
Oftast handlar det förstås inte om några
större värden, men så snart något är slängt
övergår det i AÖS ägo för att sedan kunna återvinnas – och därigenom bidra till ett effektivare utnyttjande av våra naturresurser.
– Det är också en viktig integritetsfråga.
Slänger du en dator eller mobil vill du ju inte
att någon ska kunna komma åt innehållet i
den, så det är viktigt för oss att ”lämnat är
lämnat”, fortsätter Christina. All personal
vid AÖS anläggningar genomgår därför re-

– Alla ska ha möjlighet att återvinna
rätt i en trygg miljö, menar Tomas
Janowicz och Christina Storm.
BILD: PER BERNER/MOROT

gelbundet utbildningar för att kunna hantera
eventuella konfrontationer som kan uppstå –
men också för att kunna bistå alla som besöker
återvinningscentralerna på bästa sätt.
– Vi har ett starkt fokus på servicetanken, att
vi är till för att hjälpa människor att göra så rätt
som möjligt – för det vill de allra flesta. Numera
handlar det inte om barska tillrättavisningar,
utan om att informera och tipsa med ett leende
på läpparna. Det fungerar mycket bättre, säger
Tomas på väg till ännu en utbildning i konflikthantering – denna gång för ett femtiotal
medarbetare vid de föreningsdrivna återvinningscentralerna. n

Nästan hela gänget samlat: Fr v Niklas Land,
Mattias Olsson, Andreas Gabert, Peter Ingvarsson
och Peter Dahlström. Tobias Wallinder-Olsson
saknas på bilden.

ÅTERVINNING – EN LYSANDE IDÉ!
att lysrör och lågenergilampor innehåller små mängder
av mycket giftigt kvicksilver och därför ska hanteras försiktigt
och lämnas in på återvinnigsstationerna – det vet nog de flesta
vid det här laget. Men det betyder inte att det är fritt fram att
slänga vanliga glödtrådslampor eller modernare ljuskällor med
LED-teknik hur som helst – även de innebär miljörisker och ska
lämnas in separat. Men har du LED-belysningar blir det ju inte
aktuellt så ofta, eftersom deras livslängd är så mycket längre än
andra ljuskällor!

EXAMENSARBETE OM AUTOMATISERING – MED HJÄLP FRÅN AÖS:

FÖRARLÖS FRAMTID?
Peter Ingvarsson och Niklas Land
läser produktionsingenjörsprogrammet på Högskolan i Skövde.
Som examensarbete valde de att
genomföra en studie kring automatisering av avfallsfordon.
– vi tyckte det lät intressant och nappade

direkt på idén. Geesinknorba, som bygger
sophämtningsfordon, har också varit med i
projektet, säger Annicka Andersson, gruppledare på AÖS.
– Sophämtning blir allt svårare i takt med att
befolkningen växer och städerna förtätas, så vi
tyckte det skulle vara intressant att se om det
finns några vinster med att automatisera delar
av uppgiften – både när det gäller arbetsmiljö,
säkerhet och effektivitet, säger Niklas Land.
Skaraborg har länge varit förskonat från
allvarligare tillbud i samband med sophämtning, men på riksnivå inträffar ett antal svåra
olyckor varje år.
– Många har svårt att förstå att sophämtning är

en nödvändig samhällsuppgift och tycker mest
att vi är i vägen. Det tutas en hel del där det är
trångt. Respekten för våra varningsljus har blivit
klart sämre på senare år, folk går ut rakt framför
bilarna och under robotarmarna på sidlastarna
– trots att det hänger tunga sopkärl rakt ovanför
huvudena på dem, berättar Peter Dahlström och
kollegorna håller med.
Först fick Peter och Niklas åka med som
passagerare när Peter Dahlström och Mattias
Olsson körde sina landsbygdsrundor, där de
klockade alla arbetsmoment och studerade hur fordonen manövrerades. Sedan blev
det dags för stadstrafik, men eftersom de bilarna är dubbelbemannade utrustades istället
förarna Andreas Gabert och Tobias WallinderOlsson med kameror fästa på bröstkorgen som
tog bilder med täta tidsintervall.
– Det blev över 24000 bilder, så vi har mycket att plöja igenom. Det är lite för tidigt att
dra några slutsatser än, men något som förvånade oss är att det knappt förekom någon
backning alls, berättar Peter Ingvarsson och

tillägger att slutrapporten kommer att finnas
tillgänglig på nätet från slutet av maj, via DiVAportalen på www.his.se.
Känner då förarna någon oro för att bli ersatta av
robotar? Nej, inte om man får tro det här gänget.
De är ganska säkra på att deras kunskaper kommer
att behövas ett bra tag till. n

Nu kan du återvinna med Grönt kort även
på Karlsborgs återvinningscentral. Allt
som behövs är en kortkurs på en timma,
så kan du återvinna utan att tänka på
öppettider. Läs mer på aos.skovde.se
och anmäl dig via grontkortavfall.se!

Visste
du att...

...varje svensk gav
upphov till 478 kg
hushållsavfall 2015
– det blir 1,3 kg
om dagen!

Avfallsmyt

#3

”EN SÅ KORT
SLADD ÄR VÄL OKEJ
ATT SLÄNGA I
SOPORNA”

nej, en elsladd blir inte ofarligt avfall bara för att den är kort och har klena dimensioner. Så

det är alltså inte okej att lägga sladdstumpen som blev över i soppåsen – allt med sladd och
batteri ska återvinnas enligt lag. Då tas eventuella skadliga ämnen om hand på ett miljöanpassat sätt, samtidigt som metallerna i kabeln kan återvinnas och bli till nya produkter. Reglerna har tillkommit eftersom elektriska och elektroniska produkter kan innehållar freoner,
kvicksilver, kadmium, bly och många andra ämnen som är skadliga för både människor och
miljö. Så tänk inte på storleken – även små prylar och korta sladdar ska alltid återvinnas!

Två tredjedelar går att

sortera bättre!

vi är bra på mycket här i Sverige, men när det handlar om avfall har vi

en bit kvar – två tredjedelar av allt som läggs i soppåsen hamnar fel!
I de gröna soptunnorna för det vi kallar restavfall hamnar även stora
mängder matavfall, förpackningar och returpapper som skulle
kunna återvinnas – och 0,5 % av påsarnas innehåll är farligt avfall!
Det visar en sammanställning av plockanalyser i 109 kommuner
som genomförts på uppdrag av Avfall Sverige.
Ett villahushåll lämnar ifrån sig 7,2 kg mat- och restavfall per
vecka och ett lägenhetshushåll 5,2 kg. En tredjedel av soppåsen
innehåller matavfall, en tredjedel är förpackningar och returpapper som bör lämnas på återvinningsstationen för återvinning.
– Sammanställningen visar att vi har långt kvar till verklig resurshushållning, säger Jenny Westin som är Avfall Sveriges expert på
statistik. n

VÅRSTÄDNING
Extraöppet 6–7 maj

Restavfall

Farligt avfall
Förpackningar
och papper
Matavfall

nu är det hög tid att få bort löv och ris så att lökar och vårblommor får plats i rabatterna – och kanske dessutom att röja i förråd
och garage. Har du inte möjlighet att själv kompostera trädgårdsavfallet för att få ett bra komplement till annan gödning kan du
köra trädgårdsavfallet till återvinningscentralen i din kommun.
AÖS anläggningar har extra vårstädningsöppet 6 och 7 maj – gå
in på www.aos.skovde.se för exakta öppettider hos dig!
PS. Se till att ditt trädgårdsavfall är korrekt fastsurrat på vägen dit
– och att du städar efter dig innan du åker från anläggningen!
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VÄLKOMMEN TILL DIN ÅTERVINNINGSCENTRAL!
Eventuella ändringar aviseras på www.aos.skovde.se
Falköpings kommun
Falköpings återvinningscentral
Mossvägen 45
Måndag, onsdag och fredag
Tisdag och torsdag
Lördag

07.00–16.30
07.00–18.00
09.00–14.00

Floby återvinningscentral
Ullenevägen, bakom ridhuset/reningsverket
Tisdag och torsdag
14.00–18.00
Första lördagen i varje månad
09.00–12.00
Stenstorp återvinningscentral
Utmed gamla vägen mellan Stenstorp och Skultorp,
mot Ranstad (gamla Skövdevägen)
Måndag och onsdag
14.00–18.00

Gullspångs kommun
Odenslunds återvinningscentral
Måndag–fredag,
09.00–15.00
Första lördagen i oktober–mars
08.00–12.00
Varje helgfri lördag april och september 08.00–12.00
(kvällsöppet på måndagar till 18.45 under april till september)

Hjo kommun
Hjo återvinningscentral
Timmervägen 1
Måndag – fredag (Gäller fr. 1/1 -17)
Lördag
Grönt kort, alla dagar

09.00–16.30
09.00–13.00
07.00–21.00

09.00–19.00
09.00–16.30
09.00–13.00
07.00–21.00

Mariestads kommun
Bångahagens återvinningscentral
Måndag
Tisdag–fredag
Lördag

Stöpen återvinningscentral
Utefter vägen mellan Ulvåker och Stöpen (Allén 25)
Tisdag
17.00–20.00
Lördag
09.00–12.00
Tidan återvinningscentral
Vaholmsvägen 24 , vid avloppsreningsverket
Tisdag
17.00–20.00
Lördag
09.00–12.00
Timmersdala återvinningscentral
Bäckedalsvägen 10
Tisdag
Lördag
Grönt kort, alla dagar

17.00–20.00
09.00–12.00
06.00–21.00

Värsås återvinningscentral
Vid Värsås gamla reningsverk
Tisdag
Lördag

17.00–20.00
09.00–12.00

Skultorp återvinningscentral
Industrigatan
Ej inhägnad, öppet dygnet runt
Här kan du endast lämna återvinningsbart material;
förpackningar, metallskrot, träavfall och trädgårdsavfall.

Tibro kommun

Karlsborgs kommun
Karlsborgs återvinningscentral
Tippvägen 12
Måndag
Tisdag–fredag
Lördag
Grönt kort, alla dagar NY!

Södra Ryd återvinningscentral
Västra Skogsrovägen, mitt emot Spånvägen
Tisdag
17.00–20.00
Lördag
09.00–12.00

07.00 - 18.45
07.00 - 16.00
08.00 - 13.00

Tibro återvinningscentral
Rydsgatan 9
Måndag, onsdag–fredag
Tisdag
Lördag

07.00–16.00
07.00–19.00
09.00–12.00

Töreboda kommun
Töreboda återvinningscentral
Borreboda avfallsanläggning, infart från väg 200 strax söder
om Töreboda tätort.
Måndag, torsdag
12.00–19.00
Tisdag, onsdag och fredag
12.00–16.30
Lördag
09.00–12.00

Skara kommun
Återvinningscentralen Rödjorna
Centralen ligger på Suez (fd Sitas) avfallsanläggning i Axvall
Måndag, torsdag
07.00–17.45
Tisdag, onsdag och fredag
07.00–15.45
Lördag
10.00–14.45
Söndag 15/4–15/6, 15/8–15/10
10.00–14.45

STÄNGT
DESSA HELGDAGAR OCH RÖDA DAGAR HÅLLER VI STÄNGT:

Skövde kommun

Första maj, Kristi himmelsfärdsdag, nationaldagen, pingstafton,

Risängens återvinningscentral
Komponentvägen
Måndag
Tisdag–fredag
Lördag

pingstdagen, midsommarafton, midsommardagen, alla helgons
dag, julafton, juldagen, annandag jul, nyårsafton, nyårsdagen,
07.00–19.00
07.00–16.30
08.30–14.00

påskafton, påskdagen och annandag påsk.
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