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 Arnöleden 1, Nyköping.  0155-26 21 00.  Vard 6.30–18. Lörd 9–15
Kalkbruksvägen 2, Vagnhärad. 0156-67 57 70

Vi tar hand om allt!

Vi monterar hos dig! 

 Dörrar
 Fönster
 Garageportar
 Tak

Fast pris och garanti!
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1.  I samråd med dig diskuterar 
vi och hittar den bästa lösningen.

2.  För att säkerställa mått 
och produktval gör hantverkaren 
kostnadsfritt besök hemma hos 
dig. 

3.  Du får en offert med fast pris. 

4.  Monteringsarbetet utförs 
enligt överenskommen tidsplan. 

5.  Monterat och klart har du full 
garanti på såväl produkten som 
utfört arbete. 

6.  Tillsammans med fakturan 
skickas garantihandlingar och 
dokumentation.

SE VÅR STORA UTSTÄLLNING 

DÄR VI VISAR FÖNSTER, 

DÖRRAR OCH GLASPARTIER

paivi.pettersson@nasvensson.se • 0155-26 21 38

Päivi hjälper 
dig hela vägen 

från A-Ö

Som Balans 
och Stabil från SP Fönster

Ett bra fönster ska vara energisnålt, vackert att 
se på och funktionellt att leva med. Det är därför 
vi tillverkar våra fönster i Sveriges modernaste 
fönsterfabrik. med hantverkstradition, innovativ 
teknik och vacker form i skön förening. 

Välkommen in så berättar vi mer. 
Just nu har vi fina erbjudanden.

25% 
rabatt

”Soporna skulle kunna    föda en by i Indien”

En vanlig dag kör Stefan Bengtsson och Alexander Ceder ungefär nio ton sopor                                från Oxelösund och tippar av på Björshult. Där lassas de om och körs vidare till Tekniska verken där hushållssoporna bränns och matavfallet blir till biogas. 
Soporna blir ett nödvändigt bränsle i kraftverken - samtidigt lyckas vi inte minska                              mängderna. Foto: Sandra nordin

Svårt för kommuner  
att minska sopmängder
nyköping – Varför slänger 
vi saker? För att vi köper 
saker. Professor Hervé 
Corvellec konstaterar att 
kommunens mål att minska 
avfallet kan krocka med 
andra mål om näringsliv 
och arbetstillfällen.
Kommunerna har ett problem. 
Samma politik som syftar till att 
minska avfallet kan gå på tvärs 
mot näringslivspolitiken med 
mål om nya etableringar och 
nya arbetstillfällen. 

–  Problemet med avfall lan-
dar alltid i konsumtionen. Och 
hur politiskt gångbart är det att 
säga att vi måste minska på kon-
sumtionen?

Hervé Corvellec påpekar att 

det är svårt för kommunerna att 
göra några stora förändringar i 
avfallsmängderna. Kommu-

nerna kan informera hushållen 
om att konsumera smartare, 
kan arbeta med återbruk. 

– men om det öppnar en butik 
från myrorna, visserligen jätte-
bra, så är det ändå bara en tion-
del jämfört med alla andra kläd-
affärer som är det egentliga pro-
blemet.

Vad som måste till är nya sätt att 
konsumera och kanske även vår 
levnadsstandard måste påverkas. 

– detta är en utmaning i samma 
storlek som klimatförändring-
arna, säger Hervé Corvellec.

– Vi har jobbat i 250 år med att 
gräva ut något, förädla det och 
sedan gräva ner det. det tänkan-
det måste brytas. det är många 
frågor kring affärsmodeller, kon-
sumentens ansvar och lagstift-
ning som kommer in i bilden.

Annika Clemens

Ungefär 77 000 ton av sörmlänningarnas hushållssopor går till förbränning 
varje år.

0155-520 50  www.linhus.se

GolvslipninG 
fr. 95:-/kvm 
efter ROT 

Snäll granne?
Tacka grannen för hjälpen med blommorna? 
Annonsera under Dagens ros!  
Logga in på sn.se och välj Annonsera.

Facebook
facebook.com/Sodermanlandsnyheter
Gilla oss på Facebook! Du får artikeltips 
och bra erbjudanden – samt kan vara med 
och diskutera. 


