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Modern avfallshantering gör inte bara 
det bästa av soporna utan tar också an-
svar för miljön. Både på kort och lång 
sikt. 

Företaget TRAABs kunder finns inte bara 
bland privatpersoner och kommuner utan 
också bland företag. Man tar hand om och 
rötar till exempel Dafgårds mat avfall, men 
ofta är det fråga om att hantera byggavfall, 
rena smutsig jord eller att ta omhand förore-
nat vatten från exempelvis bensinstationer. Vi 
har metoder och resurser för all denna typ av 
avfall. 

– Vi har också fått tillstånd att starta en 
klass 1 deponi där man kan förvara extra 
smutsig jord. Den kan inte renas utan måste 
förvaras säkert i många år, säger VD Christer 
Johansson. 

Starkt reglerad verksamhet
Avfallshantering är en starkt reglerad verk-
samhet och granskas hela tiden. Att få nya 
tillstånd, är inte alltid självklart, eftersom det 
är en verksamhet i stark utveckling och som 
ständigt får nya regler. 

– Men vi fick vårt tillstånd förra året så vi 
är kvar, med nytt tillstånd, säger Christer Jo-
hansson och skrattar. 

I branschen avfallshantering har man allt 
som oftast ett starkt miljötänkande. TRAAB 
kommer i sommar att certifiera sitt biogödsel 
enligt SPCR 120, ett system som ger stor in-
syn i hur verksamheten gör och fungerar. Det 
finns ingen anledning att sätta ljuset under 
skäppan. Dessutom är hela företaget certifie-
rat enligt EMAS miljöledningssystem. 

Studiebesök från hela världen
Många besökare från hela världen kommer 

för att se och lära sig av TRAABs genom-
tänkta hantering, inte minst rötningen, som 
man nu fått ett utökat tillstånd för.

– Vi vill gärna växa som företag och vi har 
också kapacitet till det. Era sopor är vår rå-
vara och vi kan ta emot mer, avslutar Christer 
Johansson. 
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Ett modernt företag med kapacitet
Beskrivning av sorterings- och rötningsanläggningen

Nyttiga sopor från dig och mig

Fakta:

TRAAB ägs av kommuner-
na Vänersborg, Trollhättan, 
Uddevalla, Färgelanda, Lilla 
Edet samt Mellerud. Företa-
get, med 22 anställda, servar 
cirka 185 000 privatpersoner. 
Verksamheten omfattar sorte-
rings- och rötningsanläggning, 
sorteringsanläggning, behand-
ling av oljehaltigt vatten, mel-
lanlagring av farligt avfall samt 
deponering. 

Sortera rätt. 
Annars kan det 
bli rent galet.
Var sak har sin plats. Detta 
gäller också avfallshantering. 
Sortera materialet rätt med 
oss. På ett effektivt sätt. 
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Rätt hanterade sopor kan skapa välstånd, men 
det förutsätter att vi som sorterar i våra kök 
och arbetsplatser gör det rätt från början. Till 
exempel kan matavfall bli nyttig gödsel och 
biogas som driver både bilar och värmeverk,  
Förra året producerade TRAAB biogas mot-
svarande 930 000 l bensin och per år produce-
ras ca 6000 ton biogödsel med bra kvalitet och 
höga näringsvärden.  Det är mycket positivt 
men bra kan bli bättre!

– Varje år plockar vi ut ca 1200 testpåsar 
jämnt fördelat över tid.  De gröna påsarna med 
matavfall, rötbart avfall, har en rättsorterings-
grad om ca 95 %. Det är ett bra resultat! Däre-

mot är rättsorteringsgraden i övriga påsar inte 
bra. Det ligger  bla mycket matavfall även i 
de andra påsarna. Om detta matavfall las rätt 
skulle vi kunna producera ytterligare motsva-
rande ca 500 000 l bensin. 
Det ligger även mycket förpackningar i på-
sarna - förpackningar som egentligen skulle 
lämnas på någon återvinningsstation.
   Om vi sorterar riktigt från början får vi bra 
sopor som kan återvinnas och återanvändas, 
då är vi alla inte bara en del i kretsloppet – vi 
skapar det, säger Ragnar Davidsson. 

Så gör naturen en tjänst, sortera mera!

Lärcenter i Brålanda erbjuder såväl 
vuxenstuderande en lugn studiemiljö 
som utbildningssamordnare funktio-
nella och kostnadsfria lokaler.

Ny teknik innebär nya möjligheter. Lärcenter 
i Brålanda bibliotek ger möjlighet för fler att 
studera på hemmaplan.

– Vi erbjuder sex studieplatser med datorer, 
bredband, kopieringsmöjligheter, studielit-
teratur och skrivare. Är man inskriven på en 
utbildning av något slag kan man få ett pas-
serkort till Lärcenter/biblioteket med full till-
gång sju dagar i veckan klockan 7-22, säger 
bibliotekarie Anita Möller.

Kreativt samarbete
Det är Vänersborgs kommuns bibliotek och 
Komvux i Vänersborgs kommun som samar-
betar och delar på kostnaderna för att kunna 
erbjuda kommuninvånarna i Dalsland för-
bättrade studiemöjligheter. 

– Vi önskar att fler studerande, företag och 
utbildningssamordnare ser möjligheterna och 
använder lokalerna som studieplats.
På Lärcenter i Brålanda hålls det regelbundet 
kurser och studiecirklar av olika slag. Aktiva 
äldre och Släktforskarna är några som tagit 

0521-27 68 33 
anita.moller@vanersborg.se
www.vanersborg.se/larcenter

Lärcenter i Brålanda – en kostnadsfri resurs för studerande och utbildningssamordnare.    

Studier för vuxna 
på hemmaplan

chansen. Folkuniversitetet erbjuder distans-
kurser på gymnasienivå och Medborgarsko-
lan och Komvux håller i datakurser. Om till-
räckligt många är anmälda ser Komvux gärna 
att fler kurser i kärnämnen kan hållas på plats 
i Brålanda.  

Tala med studievägledare
Om man vill veta mer om vilka möjligheter 
som finns att som vuxen vidareutbilda sig 
med Lärcenter som stöd, kan man kontakta 
Komvux studievägledare Christina Herou, 
tel. 0521-27 18 90. Christina kommer även 
regelbundet till Lärcenter i Brålanda för råd-
givning. Detsamma gör studievägledare från 
högskolan om någon eller några önskar.


