Panta 100 burkar på 2 minuter i ny pantmaskin på
Norremark
Pantamera Express kommer till Växjö
Från och med torsdagen den 23 maj finns det möjlighet att panta stora mängder burkar och flaskor
i en ny pantmaskin som placerats på Norremarks kretsloppspark. Pantamera Express är särskilt
framtagen för att underlätta för den som vill panta mycket på en gång. Istället för att panta varje
burk och PET-flaska för sig, häller man i förpackningarna direkt ner i ett stort fack. Maskinen
sorterar och räknar panten, vilket går fort då kapaciteten är ungefär 100 förpackningar på ett par
minuter.
– Vi vill att vår nya kretsloppspark ska vara komplett. Det ska vara möjligt att göra sig av med så
många typer av avfall som möjligt när man kommer dit. Vi tror också att det kommer vara
uppskattat att kunna hantera pant på ett smidigt sätt och slippa bli kladdig till exempel, säger
Anders Lundgren, verksamhetsutvecklare för cirkulär ekonomi på SSAM.
Pantaren kan välja mellan att få panten utbetald till sitt PayPal-konto eller via ClearOns
betalcheckar, som man kan handla för i de allra flesta dagligvarubutiker. Dessutom kan man välja
att skänka sina pantpengar till välgörande ändamål. På Norremark har man valt att skänka sin
gåvopant till Världsnaturfonden WWF.
Pantmaskinen har installerats på Norremark under dagen den 22 maj och planeras att tas i bruk
någon gång under torsdagen den 23 maj. På måndag kommer den att stripas i Pantamerafärgerna. Den 1 juni har Returpack invigning av maskinen mellan kl 10-14. Det bjuds på fika och
delas ut pantbagar.

För mer information kontakta:
Anders Lundgren
verksamhetsutvecklare cirkulär ekonomi, SSAM
0709-83 42 96
anders.lundgren@ssam.se
Carita Classon
produktchef på Pantamera/Returpack
0708-71 75 80
carita.classon@returpack.se

SSAM är ett regionalt avfallsbolag som ansvarar för avfallshanteringen i ägarkommunerna
Lessebo, Markaryd, Tingsryd, Växjö och Älmhult. Vår vision är ett Småland utan avfall.
Södra Smålands avfall och miljö
Postadress Box 3060, 350 33 Växjö Besöksadress Stinavägen 3
Tel. 0470-59 95 00 Org. nr. 559077-5853 Bg. nr. 5306-8425
Hemsida www.ssam.se E-post info@ssam.se

