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MINDRE KVAR I PLÅNBOKEN?  

VÅRA BÄSTA SPARTIPS

UPCYCLING
GE GAMLA SKÅP NYTT LIV

POSITIVA RESULTAT AV 

”TÖM SÄCKEN”

Nya borab.se 
 mer nytta för dig!



NYA borab.se
Vår webbplats har fått ett välbehövligt 
lyft. Vi hoppas att du som kund finner 
den användarvänlig, att du hittar den 
information du behöver och mer därtill. 
Mer om nya borab.se på sida 4–5!

NÅGRA SPARTIPS
Vi befinner oss i en tid av höjda räntor, 
matkostnader och elräkningar. På sida 
6–7 ger vi därför våra tips på hur du 
kan lätta trycket på bankkontot.

TÖM SÄCKEN
Vi jobbar för att minska det brännbara 
avfallet. Ifall du besökt någon av våra 
återvinningscentraler det senaste halvåret 
hoppas vi därför att du sorterade avfallet 
och tömde ut det på rätt plats. På sida 
8–9 tittar vi på vad förändringen ”Töm 
säcken” har resulterat i, så här långt. 

SOPHÄMTNING I EGEN REGI
Från årsskiftet kommer vi bokstavligen 
att ”ratta” sophämtningen själva efter att 
tidigare ha anlitat entreprenörer som skött 
den uppgiften åt oss. Att vi börjar köra 

i egen regi är inget du kommer att märka 
av – sopbilarna kommer att rulla som 
vanligt! Med förändringen kommer vi 
bl.a. att kunna anpassa oss till kommande 
förändringar, till exempel att vi om några 
år ska börja samla in även förpackningar 
hemma hos dig. Mer om det på sida 13.

Trevlig läsning! 

// Andreas Åkesson, produktionschef

SKRÄPPOST är en tidning 
med samhällsinformation om 
avfallshanteringen i Bollnäs 
och Ovanåkers kommuner. 

BORAB är ett kommunalt 

bolag där ägandet är 

fördelat mellan Bollnäs 

(2/3) och Ovanåker (1/3). 

Anläggningen är godkänd 

av miljödomstolen. Tillsyns-

myndighet är Länsstyrelsen 

i Gävleborg. BORAB (Bollnäs 

Ovanåkers Renhållnings AB) 

ansvarar för kommunernas 

avfallsverksamhet och driver 

dessutom avfallsanlägg-

ningen med återvinnings-

centralen på Sävstaås samt 

återvinningscentralen 

i Edsbyn.

Utgivare: Bollnäs Ovanåkers 

Renhållning AB 

Ansvarig utgivare: Mari Törrö

Redaktion: Elin Drugge, 

Frida Löberg, Ida Blomqvist, 

Hanna Ebeling 

Grafisk produktion:

100procent.com 

Omslagsfoto:

Katarina Hansson

Tryckeri: 

Bok & Tryck AB

I DETTA 
NUMMER
3 Kundtjänst informerar

4 Nya borab.se 

– mer nytta för dig

6 Så kan du minska 

kostnaderna

8 Töm säcken

10 Sorteringsguide

– riv ut och spara!

12 Minsta smula räknas 

13 VD har ordet

14 Upcycling

16 Sopsamlarmonster

17 Korsord

18 En plan för våra barns 

framtid

19 Spola rätt är lätt

20 Öppettider

Trycksak
3041 1011

SVANENMÄRKT

2    Nr 2 • 2022

Förändringar 
för framtiden

Sophämtning i 
Rengsjö en tidig 
oktobermorgon.
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Bra att veta...
• I det gröna kärlet lägger du ditt rest-

avfall, t ex blöjor, dammsugarpåsar, 

disktrasor, bindor och tamponger, 

tops, diskborste o s v. 

• I det bruna kärlet lägger du mat-

avfallet, som exempelvis matrester, 

kaffesump, tepåsar och hushållspapper. 

Se till att försluta påsen ordentligt.

• Förpackningar ska du enligt lag sortera 

ut och lämna på en återvinningsstation. 

De hör inte hemma i det gröna kärlet. 

• Kärlen töms även om det är röd dag 

eller afton och ska stå ute kl. 06:00 

på hämtningsdagen. Sopbilarna kör 

under hela dagen och vi kan inte säga 

exakt vilken tid de kommer till just dig. 

• Avfallskärlen ska stå placerade vid 

vägkanten, max en meter från vägen. 

Tunnans öppning ska vara placerad 

mot vägen och det är viktigt att det är 

fritt runt omkring. Tänk på att ha 

ca 50 cm mellan dina kärl. 

KUNDTJÄNST INFORMERAR

Ställ undan sommarkärlen
Har du fritidshus med sophämtning sommartid? 

Kom ihåg att ställa undan sopkärlen, så att de 

inte står framme i vinter och försvårar snö-

röjningen. Tack!

Hjälp chaufförerna göra jobbet
Var noga med att skotta och sanda runt dina sopkärl, 
vintertid. Den som äger vägen ansvarar för att vägen är 
framkomlig oavsett väglag. Går det inte att enkelt komma 
fram till kärlen så blir de inte tömda. 

Självservice 

En e-tjänst kan du 
använda när som 
helst på dygnet via en dator, 
mobil eller surfplatta. I vår 
e-tjänstportal på nya borab.se
hittar du uppgifter kopplade till 
ditt renhållningsabonnemang. 
Logga in med din e-legitimation.

Har du frågor? Ring oss på 0278-255 22.

//Mattias, Veronika, Madde, Hanna W, 

Hanna E och Jessica.

Följ oss på sociala medier:

Ny�t! 
På nya borab.se 

under ”Driftstatus” 

meddelar vi eventuella 

störningar som påverkar 

sophämtningen.

Tack för att du 
  underlättar för vår 

chaufför Johan och hans 
kollegor vid tömning!
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ÅTERVINN
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ÅTERVINN

Nya borab.se 
– mer nytta 
för dig!
Är det imorgon eller nästa vecka sopbilen 
kommer? Ska chipspåsen sorteras som   
plast- eller metallförpackning? Hur gör 
jag för att dela avfallskärl med grannen? 
Målet med nya borab.se är att det ska 
vara enkelt att hitta svaren på just dina 
frågor - vare sig du är villa ägare, har 
ett fritidshus eller är företagare.

✔ Sök i sorteringsguiden för att enkelt se hur du 
ska sortera ditt avfall! 

✔  Anmäl dig till vår kostnadsfria sms-tjänst och få 
en  påminnelse inför sophämtningen!

✔  Skriv in din adress för att se när sopbilen kommer till dig!

✔ Självservice – Du som har ett abonnemang hos oss kan 
logga in med bank-id och se abonnemangsform, dina 
fakturor m.m.

RIKTAD INFORMATION TILL FÖRETAGARE
Nu fi nns sidor på borab.se med information riktad till just 
företag och verksamheter. På några få klick får du bland 
annat koll på hur du lämnar avfall på våra anläggningar, 
vilka abonnemangsformer vi erbjuder och hur du ska 
hantera farligt avfall.

UTBILDNINGSPORTAL OCH DIGITALA STUDIEBESÖK
Nya borab.se kommer löpande att fyllas på med mer 
 information och näst på tur står en utbildningsportal där 
du kan lära dig mer om din kommuns avfallshantering och 
de miljömål vi jobbar mot. Vi kommer också att erbjuda 
digitala studiebesök.

www.borab.se
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EKONOMI

Så kan du minska 
kostnaderna
Tycker du att det bli mindre 
och mindre kvar i plånboken? 
Kostnadsökningar som beror 
på yttre omständigheter, som 
till exempel höjda räntor eller 
ökade mat- och elpriser, är 
svåra att påverka. Därför blir 
det extra viktigt att se över 
de delar du faktiskt kan vara 
med och påverka själv.

Du kan minska dina kostnader i stort 

och smått. Det effektivaste sättet att 

minska kostnaden för att bli av med 

ditt avfall är att se till att det blir 

 mindre avfall redan från början!

MINSKA MÄNGDEN AVFALL 
Avfall kostar pengar, i alla led. Det 

 kostar pengar att först köpa saker 

som du sedan måste betala för att 

bli av med. För BORAB kostar det 

pengar att samla in, transportera, 

lagra och slutligen omhänderta ditt 

avfall genom återvinning, förbränning 

eller  depo nering. Det måste vi enligt 

lag ta betalt för via avfallstaxan. 

Genom att hjälpas åt att minska på 

avfallet så kan vi hålla taxan nere.

IFRÅGASÄTT DINA KÖPVANOR 
Ju mer du köper desto mer måste 

du också slänga. Så fundera på hur 

och vad du konsumerar och varför. 

När du ska göra dig av med saker så 

sortera och lämna på rätt ställe. Vi vet 

att detta ibland kan kännas lite bökigt, 

därför vill vi göra det lättare för dig. 

TA HJÄLP MED SORTERINGEN 
Våra återvinningscentraler är alltid 

bemannade med kunnig personal som 

fi nns där för att hjälpa dig. Vår digitala 

sorteringsguide och våra  pack listor 

fi nns för att underlätta. Den här 

 tidningen är också ett hjälpmedel.

SKÄNK BORT OCH HANDLA 
BEGAGNAT
De fl esta av oss lider ingen brist på 

teknikprylar, heminredning eller kläder. 

Att bidra till att saker kan användas av 

någon annan, i stället för att det slängs, 

är mycket mer hållbart än att bara 

kasta bort prylar du ledsnat på. 

Mest nytta för plånbok och miljö 

gör du om du också köper begagnat 

i stället för nytt. Genom att vi alla 

hjälps åt att tänka på hur vi  konsu merar 

i vår  vardag, att vi sorterar vårt 

avfall och lämnar det till rätt typ av 

 å  tervinning, så har vi både miljö och 

pengar att spara. 
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EKONOMI

140 liter xxx liter

Spartips:
− Köp färre nya saker.

− Laga, låna och hyr.

− Köp begagnat.

− Sälj saker som är hela – då kan du få in 
en slant.

− Skänk till second hand – då blir det inte 
en kostsam avfallshantering.

− Köp inte saker som är dubbel- eller 
 trippelförpackade – mycket avfall  kostar 
pengar och miljö.

− Sortera rätt – du ska inte via din taxa betala 
för att förpackningarna tas omhand.

− Byt till ett mindre avfallskärl 
(minsta kärlstorlek 140 liter).

− Ha en restbuffédag per vecka 
– det ger mindre matsvinn.

− Sortera ut allt matavfall – det leder till 
 billigare taxa och billigare omhändertagande.
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Är du osäker på 

vad som ska läggas 

i vilken container? 

Fråga gärna Louise eller 

någon av hennes kollegor 

på  återvinningscentralen. 

De fi nns där för att 

hjälpa dig!
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TÖM SÄCKEN

Det blir bättre 
när vi hjälps åt
– positiva resultat av ”Töm säcken”

Sedan april har vi uppmanat dig 
att tömma säcken när du besöker 
våra återvinningscentraler. Redan 
nu ser vi positiva resultat i form 
av bättre sortering och mer till 
återvinning.

Avfallsmängderna som går till förbränning 
minskar både på Bollnäs och Edsbyns åter-
vinningscentraler. Jämför vi mängderna 
som slängdes som ”brännbart avfall” under 
 perioden maj-augusti 2021 med samma 
period i år så ser vi en klar förbättring - från 
1114 ton i fjol till 813 ton i år – det vill säga 
301 ton mindre brännbart avfall på bara 
fyra månader! Fördelat på antalet besökare 
så är det en minskning med ca 9 kg/person. 
Bra jobbat!

Den här förändringen är positiv både för 
miljön och plånboken, eftersom avfalls-
förbränningen bekostas av dig och övriga 
kommuninnevånare via avfallstaxan.

Samtidigt som mängderna brännbart 
avfall minskat ser vi att textilinsamlingen 
till Human Bridge ökat med nio ton i våra 
 kommuner, från 35 ton under januari-juni 
2021 till 43 ton under samma period i år.

ATT ELDA AVFALL ÄR DYRT 
Förra året kostade avfallsförbränningen 
drygt 6 miljoner kronor för hushållen 
i Bollnäs och Ovanåkers kommuner. Just 
nu kostar det 816 kr/ton att bränna avfall, 
och det kommer att bli ännu dyrare. 
Så genom att sortera, återbruka och 
 återvinna ditt avfall hjälper du till att 
hålla avfallstaxan nere.

Det fi nns många bra 
anledningar till att sortera, 
återbruka och återvinna 
avfall:

✔  Du hjälper till att hålla nere 
avfallstaxan. Det kostar 
pengar i form av avgifter 
och skatter att skicka 
 material till förbränning.

✔  Du undviker att skicka 
 material som kan åter-
brukas och  återvinnas 
till förbränning.

✔  Du bidrar till en hållbar 
 framtid genom att färre 
 råvaror  behöver användas 
till nya produkter.

2021 2022
0

500

1000

1500

1114 ton

813 ton

Brännbart grovavfall maj–augusti

Ton

År
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Tidningar 
Exempel på avfall:
• Reklamblad
• Dagstidningar
• Kontorspapper
• Magasin/ Kataloger
• Vykort
• Kuvert (med/utan fönster)
• Pocketböcker

Plastförpackningar 
Exempel på avfall:
• Plastpåsar
• Schampofl askor
• Saftfl askor
• Burkar, t.ex. crème fraiche och smör.
• Plastlock

• Plasttallrikar och -muggar

Metallförpackningar
Exempel på avfall:
• Konservburkar
• Aluminiumfolie
• Burklock, kapsyler
• Tuber
• Folie från crème fraiche m.m.

Glasförpackningar
Exempel på avfall:
• Glasburkar
• Glasfl askor 

Det är viktigt att skilja 
färgat och ofärgat glas åt. 

Kuvert (med/utan fönster)

Till återvinningsstationen

Pappersförpackningar
Exempel på avfall:
• Mjölkförpackningar
• Toalettrullar
• Flingpaket
• Mjölpåsar
• Juiceförpackningar
• Kartong

  Att tänka på:
Du behöver inte skölja ur plastförpackningar. Du kan slänga 
både hårda och mjuka förpackningar tillsammans. 
Ta av lock och korkar. Pantfl askor lämnar du i butik.

  Att tänka på:
Platta till, vik ihop och lägg mindre förpackningar i större 
för att spara plats. Sortera ev. korkar efter material. 
 Plastdelar som sitter fast i förpackningen kan sitta kvar.

  Att tänka på:
Flaskorna och burkarna ska vara torra. Korkar, kapsyler och 
lock sorteras efter material. Vinkorkar läggs i restavfallet.   Tips:

Sätt upp en klisterlapp på brevlådan ”Ingen reklam, tack”. 
Finns att hämta på våra återvinningscentraler!

  Att tänka på:
Knyckla ihop avfallet till en boll. Stannar avfallet som en 
boll är det metall, öppnar det sig igen är det plast.

Vad är en förpackning?
Som förpackning räknas det material 

som  omsluter och skyddar en vara. 

Om en  förpackning består av fl era material 

som inte går att separera sorterar du den 

efter det material som den består mest av.

Vad ska li� a � r? 

Sorteringsguide

fti.se

FTI samlar in 
förpackningarna
Förpackningsinsamlingen (FTI) 

sköter insamlingen av  förpackningar.

På deras webbplats kan du se var 

närmaste återvinningsstation ligger 

och ex. anmäla behov av städning 

eller tömning.

Med vår digitala 

 sorteringsguide får du 

snabbt och enkelt svar 

på hur olika saker ska 

 sorteras. Besök borab.se/

sorteringsguiden

Tips!
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Återbruk
Till exempel:
• Kläder
• Möbler
• Lampor
• Husgeråd
• Gardiner
• Mattor
• Leksaker 

Textilier
• Hela och trasiga  begagnade kläder och underkläder.
• Sängkläder, hand dukar, fi ltar och hushållstextilier.
• Hela skor (om möjligt i par och hopknutna) hattar, 

handväskor, bälten och accessoarer. 

Elavfall & vitvaror
Till exempel:
• Leksaker med batteri
• Kylskåp
• Diskmaskin
• Tvättmaskin
• Dator
• Kaffebryggare

vitvaror

Grovavfall
Exempel på avfall:
• Möbler
• Cyklar och pulkor
• Utslitna mattor
• Stekpannor och kastruller
• Porslin

Trädgårdsavfall
Exempel på avfall:
• Gräs och ogräs
• Löv och blommor
• Fallfrukt
• Ris och kottar
• Kvistar och grova grenar

Farligt avfall
Exempel på avfall:
• Lösningsme del
• Färgrester
• Rengöringsmedel
• Bekämp ningsmedel
• Hushållskemikalier
• Batterier

Byggavfall
Exempel på avfall:
• Fasta  installationer  

(ex. köks stommar, 
platsbyggda garderober)

• Rivningsvirke
• Golv
• Gips 
• Planglas 

(ex. fönsterrutor)

• Isolering
• Kakel, tegel, betong
• Jord, sten, grus

Till återvinningscentralen

  Att tänka på:
Alla hushåll har farligt avfall hemma. Är du  tveksam om 
det är farligt eller inte,  kontakta oss eller ta med det till 
återvinnings centralen så hjälper vi dig. Oftast handlar det 
om sådant som de fl esta av oss känner igen.

  Att tänka på:
Byggavfall är saker du normalt inte tar med dig 
när du fl yttar, det vill säga fasta intallationer.

  Att tänka på:
Sådant som uppkommer vid normal skötsel av trädgården.

  Att tänka på:
Elektriska och elektroniska produkter kan inne-
hålla freoner, farliga metaller & andra ämnen 
som är skadliga. De måste återvinnas!

  Att tänka på:
Saker som man normalt tar med sig när man  fl yttar, det 
vill säga lösöret man har hemma.  Avfallet är ej brännbart 
eller för stort för gröna avfallskärlet.

  Att tänka på:
Bara hela och rena saker!
Lämnas i våra återbrukshus.

För att underlätta ditt besök på våra 

återvinnings centraler fi nns packlistor 

att ladda hem från borab.se!

Återvinningscentralerna i Bollnäs 

och Edsbyn är kommunala och 

drivs av oss på BORAB.

• Nagellack • Hårspray • Smink

  Töm säcken 

  – sortera innehållet!

borab.se/tomsacken
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MATAVFALL

MATAVFALLET, som vi i  Bollnäs och 
Ovanåkers  kommuner sorterar ut, 
skickas till  Gästrike Ekogas i Forsbacka 
utanför Sandviken. I nuläget tar de 
emot ungefär 55 ton mat varje dag 
som kommer från kommuninvånare 
runt om i Hälsingland och  Gästrikland. 

– Vi har kapacitet att behandla mer 
matavfall och efterfrågan på både 
närproducerad gas och näringsrik bio-
gödsel ökar, menar Henrik Nyquist som 
är substratansvarig på Gästrike Ekogas. 
Därför ser de gärna att vi blir ännu 
bättre på att sortera ut vårt matavfall. 

KAN ERSÄTTA FOSSILA BRÄNSLEN 
OCH KONSTGÖDSEL
Matavfallet används för att framställa 
både biogas och biogödsel, som kan 
komma att ersätta fossila bränslen 
och konstgödsel allt mer. I dagsläget 
driver gasen främst stadsbussarna  
i Gävle, men även sopbilar och person-
bilar. Lokala lantbrukare använder 
biogödslet, en näringsrik restprodukt 
som konkurrerar med konstgödsel 
(som bidrar till övergödning i våra 
sjöar och vattendrag). 

INGEN MAT I GRÖNA KÄRLET! 
Felsorteringsgraden i matavfalls-
påsarna ligger endast på 1-2 procent, 
vilket är bra. Det är i det gröna kärlet 
felsorteringen sker, dels genom att 
 förpackningar ligger där men även för 
att mycket mat hamnar i soppåsen, 
istället för i matavfallskärlet.

– Ska Gästrike Ekogas kunna öka 
 produktionen så får vi titta även 
i restavfallet, alltså i det gröna kärlet. 
Här fi nns i allmänhet mellan 10-30 
 procent mat som skulle kunna bli till 
ännu mer gas och gödsel, berättar 
Henrik. Här kan de fl esta av oss bli 
bättre på att sortera rätt – i tider 
som dessa med energikris och höga 
bränslekostnader så blir varje liten 
brödsmula ännu viktigare. Ät upp 
på tallriken och släng så lite mat 
som  möjligt, men när du slänger 
så gör det i den bruna påsen.

Vi brukar säga att varje påse matavfall 
ger bränsle motsvarande 4 kilometer 
med bil. I varje påse restavfall ligger 
bränsle för ytterligare 1 kilometer.

Ma tavf  l

Minsta smula räknas
Varje påse matavfall ger bränsle motsvarande 4 kilometer med bil.

Henrik Nyquist, substratansvarig 
Gästrike Ekogas.

Lokala lantbrukare använder biogödslet.

VÅRT GEMENSAMMA MÅL ÄR: 

”Inte ett spår av 
matrester i gröna 

 avfallskärlen år 2025”
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Vi blir inte ”göralösa”
Vi blir inte göralösa i höst. Vi bygger garage, rekryterar personal och färdigställer sopbilar. 

Andreas Åkesson, 
produktionschef BORAB.

NYTT HOS BORAB

Från årsskiftet kommer vi att hämta ditt avfall 
själva, i egen regi. Det blir långsiktigt bättre för 
alla när vi har hela kedjan i egen hand och det 
gör det lättare att arbeta med effektivisering 
och utveckling. 

Samtidigt ska vi börja jobba med att förbereda 
nästa stora förändring. Nämligen fastighetsnära 
insamling av förpackningar. Det kommer att bli 
ett lyft för alla med insamling av förpackningar 
vid bostaden. Det första steget är att fatta ett 
välunderbyggt beslut om vilket system vi ska 
införa. Det finns för- och nackdelar med alla. 
Det behöver uppfylla EU-direktiv, vara effektivt 
i drift, vara bra ur arbetsmiljösynpunkt och ge 
bättre service till alla kommuninvånare. Vad ska 
tömmas, hur håller vi isär materialen, hur ofta 
behöver vi tömma och hur får vi det vidare dit 
det ska utan att vi kör långt med halvtomma 
bilar? Det är exempel på sådant som behöver 
lösas. Ni får ge er till tåls, det kommer att ta 
några år innan allt är på plats ute hos er. 

Vi har nyligen lanserat vår nya webbplats
och kommer att fortsätta att bygga på den 
med fler delar. Mer om det på s. 4-5. Samtidigt 
som vi jobbar med utveckling är det viktigt att 
den dagliga driften fungerar så bra som möjligt, 
eftersom vi hanterar flera hundra ton avfall 
om dagen. 

Det som driver mig är att vi tillsammans 
kan minska det gigantiska flödet av avfall. 
Genom att konsumera mindre, köpa begagnat, 
återbruka, återvinna och reparera mer. Små 
förbättringar i valen i vardagen gör stor skillnad 
på totalen. När du handlar får du mycket avfall 
med dig på köpet, så handla smart.

Vänliga hälsningar, 
Mari Törrö, vd BORAB

MARI TÖRRÖ

”Det blir långsiktigt 
bättre för alla när vi 

har hela kedjan i egen 
hand och det gör det 

lättare att arbeta med 
effektivisering och 

utveckling”.

Sopbilar i egen regi.

Insamling av 
förpackningar 
vid bostäder

Ny webbplats
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2. Grundmåla.

3. Måla skåpet i önskad kulör, i detta fall 

    NCS S2002-Y50R

3. Ta bort glaspartierna och sätt fast 

rottingen. I detta fall användes häftpistol, 

beroende på material kan lim vara ett 

bättre alternativ.

UPCYCLING

Du �höver:
• En möbel

• Slippapper

• Färg och pensel

• Häftpistol eller lim

• Ex. rotting, tapet eller tyg

Gammalt 
skåp får 
ny kostym

GÖR SÅ HÄR: 

1. Slipa möbeln och torka av slipdamm.

Alldeles oavsett om du läste och tog till dig av 
spartipsen på sida 6-7 så är det både enkelt 
och kreativt att uppdatera gamla möbler 
– och samtidigt kunna inreda hemmet mer 
personligt. Just det här skåpet hängde upp 
och ner(!) i ett förråd innan vår medarbetare 
Hanna Ebeling och hennes dotter gav det ett 
rejält lyft.

Materialkostnad

Färg: 159 kr

Rotting: 250 kr

Slippapper: 15kr

Pensel: 40 kr
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UPCYCLING

DET BÄSTA AVFALLET ÄR 
DET SOM ALDRIG UPPSTÅR
Att lämna in saker till Second 
hand/återbruk är kanske det 
bästa sättet att återvinna på. 
Därför har vi återbrukshus på 
våra återvinningscentraler där 
du kan lämna in hela och rena 
saker istället för att slänga 
dem. Återbrukshusen är ett 
samarbete med Erikshjälpen
och Röda Korset. Dessa 
 aktörer kan även hämta hela 
och rena saker hemma hos dig, 
kostnadsfritt.

Det färdiga skåpet, redo att hängas på väggen. 
Med rätt sida upp.

Spillbitar av rottingen användes till 
att göra en matchande ljuslykta.
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Vi fortsätter att 
berätta om våra 

sop samlarmonster som 
älskar att samla på sopor. 

De  representerar olika typer av skräp och 
samlar  givetvis endast på de sopor som 

 tillhör just deras favoritavfall. 

Vi fortsätter att 
berätta om våra 

AQUA-LIV
Aqua-Liv har funnits i urminnes tider, hen har till och med träffat 

dinosaurier och vikingar! Hen samlar inte på något skräp utan 

styr allt vatten i världen. Aqua-Liv har alltid med sig sin natur-

gummibadanka Quack, tillsammans hjälps de åt att se till så 

dricksvattnet blir rent och att det 

kommer till vår kran så vi kan 

dricka det. De  hjälper också 

Towalett med att transportera 

hennes avfall till renings-

verket. Aqua-Liv kan fi nnas 

i olika former, ånga, fl ytande 

och is, men föredrar att vara 

i fl ytande form då hen känner 

sig mest fl exibel.

KOMPOSTINA 
Bananskal, äppelskrutt eller pasta, Kompostina samlar på 

de mesta i matväg. Hon vet att det är viktigt att vi minskar 

 matsvinnet därför blir hon extra glad när hon 

hittar rester som faktiskt inte går att äta. 

Kompostina är alltid hungrig, och hör 

du något kurra väldigt högt, ja då är 

det hennes mage.

Hon sprider en ljuvlig doft i gruppen 

och har därför två följeslagare som 

aldrig sviker hennes sida – fl ugorna 

Bill och Bull! Som den organiska 

varelse Kompostina är så växer 

det självklart vackra blommor 

på knoppen.

ALLA ÄR ÅTERVINNARE

Fi�  tio � l

Textilia har tagit ett fi nt kort på sina kompisar. 
Men, det verkar som att något har blivit fel på 
den nedersta bilden. Kan du hitta alla tio fel?  
Ringa in dem så att Textilia kan se dem.
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KORSORD

Tävla med oss! Vinster:
1:a pris: Pepparkakor i fi nfi na 
plåtburkar med ljuvliga mönstret 
Winter Blossom.

2:a pris: Chokladhjärtan Blossom 
mix, fem förpackningar.

Tack till Finsmakeriet som  sponsrar 
med vinsterna!

När du skickar e-post till oss behandlar vi dina 

personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. 

Mer om hur dina personuppgifter behandlas hittar 

du på borab.se/gdpr

KNÅDAT
VÄST-

GRANNE

G I GT
BOND-

DOKTOR
MARINT 
HOPKOK
SNABEL-

A

SMAL 
TUNGA
UPPE-
HÅLL

BRUKAR 
BRUKAS

SÖKA 
FÖRLIKA

NÖDUT-
RYMMET
BÖJDE 

VISS LED
VÄXER I 

SJÖ OCH 
SKOG

MOSTER
KAN VARA 
FÖR LJUS

HAR 
KÄRT 

PAR VAR-
ANDRA

LÅNGT 
FRÅN 
VÅR

BOLL-
STÖD

ÄNGS-
LAN

ÄR 
BORTA
MÄLDE

LAGER-
PLATS
POST-
BUD

VRÄKER 
NER

MUS-
LJUD

FÖRE 
FÖR MOT

KAN NY-
MÅLAT

HAR 
SKÅL

HÄR ÄR 
DET

PASSIVT 
PASS

KAN 
TIPPAS

DRICKER 
SOM 

KATTEN
PÅ FOT

BARN I 
ARBETE
BREV-
SLUT

STÖT-
TAR PÅ 
TUREN

RASTLÖST 
DRAMA 

PÅ 
TEATERN

VISIT-
KORT 
HUND 
GJORT

GJORDE 
DE SOM 
VAR MED
ÄR ENA 
RIKTIGA 

BAD-
DARE

GRABBAR
FÖRDE 

TILL 
ALTARET
GRÖN
SMAK-

SÄTTARE
BLOD-
KÄRL

ISKANT
GER 

VISST 
LJUS

ÄR VÄL 
ALLA PÅ 
JOBBET

ÄR 
MÅNGA 

KUN-
SKAPER

LASSA 
IN

FALLER 
TILL SIST 

GÖR 
HÖG 
HÄCK

FÅR-
VARA

LIKNAR 
ÄKTA 
VARA

HYLLA
VATTEN-

DRAG

KONCIST 
AVSLAG

REST PÅ 
FYR-

PLATS

LÄGGA 
UNDAN 

TILL 
SENARE

INTE LÖNT 
FÖR 

PÅKOM-
MEN

GÅ FÖRE 
OCH 

KOLLA
&

TRAP-
POR FÖR 
BREVBÄ-
RAREN

BLIR 
INNE 
MED 

TIDEN

TRAMPAR 
FART-

DÅREN I 
BOTTEN

RING-
SPEL
VAR 

HÄLSAD

FLOCK-
ROP

ÄPPLET 
I USA

KAN FÅ 
PRIS

SER UT 
SOM 

NÅGON 
ANNAN

DÄCKS-
MATE-
RIAL

LÄMNAS 
TILL 

VÅREN

SÄT-
TER EJ 

GNET PÅ 
LÖNEN

FÖLJER 
LÅT PÅ 
TAVLAN

SVANTE 
DREJENSTAM

2022
©MEDIAKRYSS
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INFORMATION

Kretsloppsplanen visar vägen för Bollnäs och 
Ovanåkers arbete med avfallshantering.

Hur bygger vi en hållbar framtid tillsammans? Ett viktigt steg 
för att skapa ett resurseffektivt och avfallsföre byggande 
samhälle är att ha en strategisk plan för vår hur vi kan 
omvandla avfall till resurser. Kretsloppsplanen för Bollnäs 
respektive Ovanåkers kommun innehåller mål och åtgärder 
för att öka källsortering och återvinning, såväl som åtgärder 
för att minska nedskräpning och uppkomsten av avfall.

borab.se/kretsloppsplan

En plan för 
våra barns 
framtid

TVÅ STORA ÅTGÄRDER 
för att vi ska nå fram:

✔ sortera ut förpackningar 
och returpapper så att de 

kan återvinnas

✔ sortera ut matavfall så att det 
kan omvandlas till  biogas och 

biogödsel

170 kg
/person 
och år

148 kg
/person 
och år

111 kg
/person 
och år

Här var vi

Hit ska vi

Ett av Kretsloppsplanens mål är: 

”Restavfall ska minska med 25 procent* till 2025 jämfört med 2021” 

2019 2021 2025
0

50

100

150

200

*kg/person
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När avloppsvattnet kommer till reningsverken måste vi börja 
med att sila det för att ta bort allt skräp som ”fulspolas”. 

Vad är då en fulspolning? Det är när något som inte ska vara 
i toaletten spolas ner. Listan på vad som inte hör hemma i 
toaletten kan göras lång, men några vardagliga exempel är: 
tops, hår, tamponger, kondomer, tandtrådstrassel, godis-
papper, tuggummi, cigaretter, snus och flytande kemikalier.

Så varför ska du då låta bli att kasta skräp i toaletten om vi 
ändå gör rent det?

Det är viktigt att ta hand om det använda vattnet för att inte 
påverka miljön. Våra avloppsreningsverk är jättebra på att 
rena bort näringsämnen och organiskt material, men miljö-
farliga ämnen som färgrester, lösningsmedel och läkemedel 
blir kvar i vattnet och släpps ut till våra sjöar och vattendrag. 
Även skräp som spolas ner i toaletten påverkar miljön och 
gör reningen dyrare. Pumpar och galler som blir igensatta 
måste manuellt göras rena för att de ska fungera. För mycket 
skräp förkortar pumparnas livslängd och det innebär dyra 
reparationer eller byten. Det tar mycket tid för våra tekniker 
att sköta om pumparna i stället för att jobba på att förbättra 
reningen i våra avloppsreningsverk.

Fett ska inte heller hamna i avloppet. Även om fettet är 
flytande när du häller ner det så är det kallt i 
marken där ledningarna ligger, vilket gör 
att fettet stelnar och orsakar stopp.

Vid stopp i ledningarna trycks vatten 
tillbaka till husen och kan orsaka källar
översvämningar och dyra vattenskador.

ENKLASTE TIPSET MOT FULSPOLNING! 
Ha alltid en papperskorg inne på toaletten. Allt som inte kan 
sorteras i återvinningen ska slängas i papperskorgen och inte 
i toaletten.

SPOLA RÄTT ÄR LÄTT

HAR DU EGET AVLOPP?
Även om du har eget avlopp bör du tänka på att inte ”fulspola”. 

Dina egna pumpar och brunnar kan bli igensatta och ditt 
avloppsslam kommer till våra reningsverk för behandling. 
Tänk också på att du också släpper ut avloppsvatten i din 

egen närmiljö. Låt bli att förorena den!

Information från:

Kom ihåg att 
det är VA-taxan 
som betalar alla 
extra kostnader 
för pumpar och 

skötsel.
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BORAB, 821 80 Bollnäs
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KONTAKT:  
Telefontider: mån-fre 7.30-12, 13-15.30 

Tel: 0278-255 22  |  info@borab.se  | www.borab.se

AVFALLSANLÄGGNING FÖR  FÖRETAG 
Måndag - fredag 07.00–16.00

Lördagar och helgdagar  STÄNGT*

HELGDAGAR: STÄNGT

*Se aktuell information om 
avvikande öppettider på borab.se

EDSBYNS ÅTERVINNINGSCENTRAL
Måndag, onsdag 11.00-19.00

Tisdag, torsdag  11.00-16.00 

Lördag 29/4, 20/5 09.00-15.00

Helgdagar  STÄNGT *

BOLLNÄS ÅTERVINNINGSCENTRAL
Måndag, onsdag, fredag 07.00–16.00

Tisdag, torsdag   07.00–19.00

1:a lördagen varje månad 09.00–15.00
Helgdagar  STÄNGT *

Sopkärlen töms även om det är 
röd dag eller afton och ska stå ute 
senast kl 06:00 på tömningsdagen.

Följ oss på  sociala medier:

Med vår sorteringsguide får du snabbt och enkelt svar på 

hur olika saker ska sorteras. Besök borab.se/sorteringsguiden

Tips!

Töm säcken - sortera innehållet! 

borab.se/tomsacken




