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Pressmeddelande den 12 april 2019  
 

Nu drar införandet av fyrfackssystemet igång 
 
På tisdag den 16 april drar införandet av fyrfack igång i Lessebo kommun. Vi på SSAM 
kommer stå utanför Coop i Lessebo för att berätta mer om systemet och besvara era frågor. 
Den 17 och 18 april kommer vi även finnas tillgängliga utanför ICA i Hovmantorp.  
 
Fyrfacksprojektet innebär att SSAM ska införa fyrfackssortering, det nya systemet för 
avfallshantering i Lessebo, Markaryds, Tingsryds, Växjö och Älmhults kommun och först ut är 
Lessebo kommun. Det nya källsorteringssystemet erbjuds först till villaägare men sedan även till 
fritidshus. Projektet pågår till 2021.  
 
Innan sommaren kommer villaägare i Lessebo kommun kunna välja fyrfackssystemet och sedan 
sätts fyrfackskärlen ut under hösten 2019. Införandet av fyrfack startar i Tingsryds kommun under 
hösten 2019, i Växjö kommun i början av år 2020 och i Markaryds och Älmhults kommun under 
hösten år 2020. 
 
- Vi inför fyrfackssystemet framförallt för att minska mängden förpackningar och tidningar som går till 

förbränning så att de går till materialåtervinning istället. I några av våra ägarkommuner har man i 
dagsläget inte någon matavfallssortering och genom att erbjuda fyrfackssystemet kan man även sortera 
ut detta – Johanna Rothén, projektledare för fyrfackssystemet på SSAM. 

 
Med abonnemang fyrfack kan villaägare och fritidshusägare sortera sitt avfall i två kärl på sin tomt. 
Med det vill vi erbjuda bättre service och en smidigare vardag. Vi kommer att samla in matavfall, 
tidningar, förpackningar, ljuskällor och batterier. Kunden behöver då inte köra till 
återvinningsstationen. Men framför allt kan vi tillsammans bidra till en mer hållbar miljö. 

 
Välj fyrfack: Enkelt för dig - bra för miljön. 

 
 
Informationstillfällen i Lessebo kommun, våren 2019: 
• 16 april, kl.16.00-18.00: Coop i Lessebo 
• 17 april, kl.16.00-18.00: Ica i Hovmantorp 
• 18 april, kl.11.00-13.00: Ica i Hovmantorp 
• 27 april, kl.11.00-15.00: Lessebos vårdagar 
• 29 juni, kl.09.00-15.00: Marknad i Hovmantorp 
 
 
För mer info, vänligen kontakta:  
Johanna Rothén, Projektledare, SSAM 
Telefon 0470-79 60 26, 070-991 24 86 
E-post: johanna.rothen@ssam.se  
 
 
Pressbilder bifogas. Vid användning av bilder, ange SSAM som bildkälla. 
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