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Jörgen Svenborger och gruppledare Peter Ahlström kan konstatera att
matavfallsinsamlingen har kommit igång på ett bra sätt i Mariestad.
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MATAVFALL SAMLAS IN I MARIESTAD
Nu har Mariestad tagit ett stort steg

– de flesta är positivt inställda till att sortera

uppåt i ”avfallstrappan”! I mitten

ut matavfallet och nästan 89 procent har tackat
ja till matkärl, säger Peter Ahlström, grupp
ledare för avfallshämtningen i Mariestad.
De vanligaste frågorna från villaägarna är vad
man får och inte får slänga i de bruna påsarna.

av november startade AÖS mat
avfallsinsamling i kommunen och
hittills har det flutit på bra.

– De undrar framför allt vad man får och
inte får slänga i den bruna tunnan. Om det
skulle bli fel sätter personalen bara en klister
lapp på tunnan så kan kunden själv sortera ur
det som är felaktigt och ringa oss så kommer
vi och tömmer den, berättar Peter Ahlström.

Tips och trix vid
EN SNÖRIK VINTER

Lägg inte farligt avfall
i den gröna soptunnan!

fastighetsägare ansvarar själva för att hålla trottoaren ut

saker som kan skada miljön får inte slängas i den

anför sin fastighet snöröjd och vid behov sandad. På mindre
trafikerade gator inom villaområden kan hela gångbanan bli
igenplogad av snö från körbanan. Skotta och sanda hela vägens
bredd, fram till och runt sopkärlet.
När temperaturen börjar krypa under nollan kan påsarna i den
bruna tunnan frysa fast. Här följer några tips för att undvika det:
• Se till att matavfallet runnit av ordentligt innan du lägger
det i påsen.
• Lägg lite tidnings- eller hushållspapper i botten av påsen.
• Låt påsen ligga ute och frysa till lite innan du lägger den
i kärlet, gärna under en hink för att hindra djur från att
komma åt påsen. En fryst påse fastnar inte lika lätt i kärlet.
• Se till att matavfallet inte ramlar ur påsen när du lägger
den i kärlet.

vanliga soptunnan eller spolas ned i toaletten. Lämna ditt
farliga avfall på återvinningscentralen! Det är viktigt att
veta innehållet så behåll originalförpackningen eller skriv
på vad förpackningen innehåller.
Exempel på farligt avfall:
• Batterier
• Nagellack
• Kemikalier (rengöringsmedel, aceton,
lacknafta, kaustiksoda, färgrester)
• Lim (kontaktlim och spackel)
• Sprayflaskor
• Oljor (oljefilter och spillolja)

Avfallsmyt #2:

BIODIESEL I TANKEN

”SOPIMPORT - SVERIGE HAR BLIVIT EUROPAS
SOPTIPP”
i europa deponeras 150 miljoner ton avfall varje år! I Sverige

Sammy Tanhua, ny vd på Skövde Värmeverk, tycker att Sverige är ett föregångsland när det kommer till avfallshantering.
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Sammy är ny vd på värmeverket
Allt brännbart avfall som AÖS samlar
in hamnar till slut i Skövde Värme
verks panna. Bolagen har ett nära
samarbete och arbetar för att ständigt
förbättra transporter och miljöarbete.
– Vi vill gärna jobba uppströms och
så småningom få ut det fossila inne
hållet helt ur avfallet, säger Sammy
Tanhua, ny vd på värmeverket sedan
augusti.

har jobbat både med globala miljö-, energi- och
fastighetsfrågor. Miljöintresset har han haft med
sig från ungdomen:
– Jag läste miljövetenskap och juridik i Öster
sund efter värnplikten och tanken var att jag skulle
fortsätta forska och bli marinbiolog, berättar han.
Men ödet ville annorlunda och Sammy fick
jobb inom Volvo, där han blev kvar på olika
tjänster under 29 år!

sammy tanhua har suttit i Skövde Värmeverks

Hälften av allt avfall som energiåtervinns i
”Block 3”, värmeverkets avfallspanna, kom
mer från hushållen i östra Skaraborg. Pannan
klarar av att förbränna det mesta, men vissa

styrelse sedan 2012 och är därför väl insatt i
verksamheten. Han kommer närmast från en
tjänst som miljöchef på Volvo Cars, där han

sorteras ur askan

saker ska inte hamna i den gröna tunnan:
– Aluminium, andra metaller och gips är
inte bra för pannan. Metallföremål som ändå
åker ned får sedan sorteras ut ur askan, berättar
Sammy.
ett föregångsland

Sammy Tanhua ser på Sverige, med sitt väl
utbyggda fjärrvärmenät och tuffa emissionskrav,
som ett föregångsland inom avfallshantering.
Många länder klarar inte av att hantera sina
egna sopberg. På frågan hur han ställer sig till
avfallsmyten här bredvid kommer svaret snabbt:
– Man kan säga att egentligen importerar
vi inte sopor – vi exporterar en miljötjänst!

energiåtervinns ca 1,4 miljoner ton importerat avfall per år vilket
är mindre än 1 procent av det avfall som annars skulle ha hamnat
på deponi (soptipp).
Sverige erbjuder denna miljötjänst vilket innebär att de som vill
skicka avfall till svenska anläggningar också får betala för det. Det är
även bra för miljön eftersom deponier läcker både metan och gifter.
Det är en tids- och kostnadskrävande process att bygga nödvändig
infrastruktur för att kunna återvinna avfallet, så Sverige hjälper till
att ta hand om en liten del av det europeiska avfallet tills vidare.

Var kan man
slänga julgranen?
när granen har stått grön och grann i stugan tillräckligt

länge och det är mer barr på golvet än på granen blir den
plötsligt ett avfall.
Att bara ställa den utanför på gatan eller slänga den
i skogen är förbjudet och räknas som nedskräpning.
Julgranen hanteras som grovavfall och lämnas till
återvinningscentralen.

en fordonsflotta hel fri från fossila bränslen – det är ett av
AÖS mål. Som ett led i det arbetet har sopbilarna i Skövde sedan
i maj börjat tankas med HVO (Hydrogenerated Vegetable Oil).
HVO är en fossilfri syntetisk diesel som
framställs av bland annat slak
teriavfall och rapsolja.
Sopbilar och lastma
T…
skiner i Mariestad och
VISSTE DU AT
a i AÖS
so
av pbilarn
Gullspång körs sedan
...57 procent
ocent
as och 30 pr
några år tillbaka på Eco
körs med biog
diesel?
Par, en liknande synte
k miljövänlig
med syntetis
tisk diesel.

LITE SORTERINGSTIPS INFÖR JULEN
• Julgran sorteras som ris och kan
lämnas på ÅVC.
• Julklappspapper sorteras som
pappersförpackning.
• Trasig adventsbelysning lämnas
på ÅVC som elavfall.
• Trasig julgransbelysning lämnas
på ÅVC som elavfall.
• Värmeljuskoppar av aluminium
lämnas på ÅVC som metallskrot.
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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

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

07.00–16.30
07.00–18.00
09.00–14.00

Stöpen återvinningscentral
Utefter vägen mellan Ulvåker och Stöpen (Allén 25)
Tisdag
17.00–20.00
Lördag
09.00–12.00

Floby återvinningscentral
Ullenevägen, bakom ridhuset/reningsverket
Tisdag och torsdag
14.00–18.00
Första lördagen i varje månad
09.00–12.00

Tidan återvinningscentral
Vaholmsvägen 24 , vid avloppsreningsverket
Tisdag
17.00–20.00
Lördag
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

NY!

09.00–19.00
09.00–16.30
09.00–13.00

07.00 - 18.45
07.00 - 16.00
08.00 - 13.00

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

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 återvinningscentral
Rydsgatan 9
Måndag, onsdag–fredag
Tisdag
Lördag

07.00–16.00
07.00–19.00
09.00–12.00

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

STÄNGT
DESSA HELGDAGAR OCH RÖDA DAGAR HÅLLER VI STÄNGT:

Skövde kommun
Risängens återvinningscentral
Komponentvägen
Måndag
Tisdag–fredag
Lördag

Värsås återvinningscentral
Vid Värsås gamla reningsverk
Tisdag
Lördag

Töreboda kommun

Mariestads kommun
Bångahagens återvinningscentral
Måndag
Tisdag–fredag
Lördag

17.00–20.00
09.00–12.00
06.00–21.00

Tibro kommun

Karlsborgs kommun
Karlsborgs återvinningscentral
Tippvägen 12
Måndag
Tisdag–fredag
Lördag

Timmersdala återvinningscentral
Bäckedalsvägen 10
Tisdag
Lördag
Grönt kort, lala dagar

07.00–19.00
07.00–16.30
08.30–14.00

Julafton, juldagen, annandag jul, nyårsafton, nyårsdagen, påskafton,
påskdagen, annandag påsk, första maj, Kristi himmelsfärds dag,
nationaldagen, pingstafton, pingstdagen, midsommarafton,
midsommardagen, alla helgons dag,
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