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Om SUEZ

SUEZ är en hållbar samarbetspartner som erbjuder
effektiva avfalls- och återvinningslösningar
med fokus på kundens behov och långsiktig
hållbarhet. Vi tar hand om allt restmaterial från
kundernas verksamhet och förädlar det genom
återvinning och/eller energiutvinning. I vår vardag
är leveranssäkerhet av högsta prioritet och
kundnyttan vi levererar är lika med miljönytta.
Som en del av den internationella miljökoncernen
SUEZ, med verksamhet i drygt 70 länder, är vi en
samarbetspartner att räkna med.

återvinning för
brf och flerfamiljshus
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en helhetslösning med omtanke om husets mest bortglömda rum

en hållbar
helhetslösning

Ett stökigt och illaluktande soprum kan snabbt förvandlas till
ett praktiskt återvinningsrum. Tillsammans med oss kan ni få en
genomtänkt återvinningslösning som förenklar för de boende att
återvinna och på så sätt bidra till en hållbar framtid.

I tjänsten ingår vår arbetsprocess miljöcirkeln®
som består av en femstegsmetod:
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Inventering och analys av
er avfallshantering
Optimering av ny, effektiv
återvinningslösning

Förenklad källsortering
Ni kan få en välplanerad sorteringslösning för
både nya och befintliga utrymmen. För att förenkla
återvinningen får ni tydligt informationsmaterial
till de boende. De ansvariga i fastigheten får även
statistik över insamlat material, vilket möjliggör
uppföljning.
Effektiviserad återvinning
En bra återvinning betyder ofta sänkta kostnader för
den totala avfallshanteringen då ökad källsortering
ger mindre mängd sopor som går till förbränning. För
att göra er avfallshantering enklare erbjuder vi även
andra tjänster som t ex uthyrning av containrar till
vår- och höststädning samt kärltvätt.

Hantering och hållbar transport
av materialet till förädling

Förbättrad hållbarhet
Vi hämtar det utsorterade materialet hos er och
ser till att allt som kan återvinnas återvinns. Det
här materialet är en viktig resurs i ett cirkulärt
kretslopp och som resursgivare gör ni stor skillnad
för en hållbar framtid.

Rapportering, statistik och
återkoppling om samarbetet

Kontakta oss gärna! Tillsammans kan vi skapa en
mer hållbar och trevlig vardag.

Sortering och riktlinjer för att säkra
materialets kvalitet

Som kund hos SUEZ får ni en rad
digitala tjänster som underlättar
ert återvinningsarbete:
• MinaSidor - kundportal
med tillgång till statistik,
tömningsbeställningar,
transportdokument, fakturor m.m.
• MittSUEZ - app för tömningsbeställning, hämtkalender,
chaufförsavisering via pushnotiser,
geotaggning av behållare m.m.
• InfoManager - statistikverktyg
för tydlig sorteringsuppföljning &
analys.
• Källsortera - sorteringsguide för
enkel hantering av alla typer av
material.
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