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Unik lösning för effektiv källsortering
I L Recycling står för ef-
fektivitet och erbjuder alltid 
kunderna enkel och nära 
källsortering/avfallshantering 
med tydlig feedback.

Aranäs är nöjda med sam-
arbetet.

Många av aktörerna i avfallsbrans-
chen har fokuserat sin verksamhet på 
insamling av avfall och förbränning 
av dessa, men det har inte I L Recyc-
ling. Vi har en annan inställning.

– I över 50 år har vi arbetat med 
att återvinna allt som går. Det har 
visat sig vara lönsamt för våra kun-
der, miljön och oss, säger försälj-
ningschef Glenn Söderberg. 

Marknadsledande instrument
I L Recycling kan erbjuda en unik 
lösning för sina kunder. En lösning 
man är relativt ensam om i Sverige. 

– Vi väger varje kärl vid varje 
tömning. Allt registreras, dokumen-
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teras och förs in i statistiken direkt 
från våra fordon genom utvecklad 
GSM-teknik, berättar Glenn. Vår 
avfallsstatistik är speciellt anpassad 
för den redovisning som miljöcerti-
fierade företag är påkallade att upp-
visa. Vi gör det helt enkelt enklare 
för våra kunder. 

Avfallsstatistiken är även ett ut-
märkt instrument för företagen och 
fastighetsägarna att få kontroll över 
sin avfallshantering. Statistiken 
utgör dessutom ett betydelsefullt 
incitament för att öka miljömedve-
tenheten hos användarna och upp-
märksamma om sorteringens nytta.

Källsortering med flera vinster
I L Recycling är Aranäs samarbets-
partner för att omhänderta hyres-
gästernas återvinningsmaterial. I 
L Recyclings koncept hushållsnära 
källsortering gör det enklare för 
Aranäs hyresgäster att återvinna 
och därmed bidra till ett miljövän-
ligare samhälle.

– Genom att erbjuda enkel och 
snygg hantering nära lägenheterna 
och med tydlig sorteringsinforma-
tion, kan mängderna av det kost-
samma avfallet minska. Ett effek-
tivt sorterande ger lägre kostnader 
vilket i förlängningen märks på 
hyresavin. Inom Aranäs lägenhets-
bestånd har miljöarbetet överträffat 
förväntningarna och materialen 
som de boende sorterar ökar hela 
tiden, säger Magnus Fhärm, säljare 
på I L Recycling för Kungsbacka-
området.

Intelligenta kärl
Alla I L Recyclings intelligenta kärl 
är id-märkta med datachips, vilket 
garanterar effektiv logistik och 
punktlig hämtning.

– De märkta kärlen möjliggör 
dessutom att flera företag inom en 
kontorsfastighet kan dela på ett mil-
jörum - det kan ha var sitt kärl där. 
Ett kvitto på att vår hämtningslogis-
tik är framgångsrik är att Göteborgs 
kommun ger oss bonus för att vi har 
så nöjda slutkunder, berättar Glenn 
vidare. 

Returpapper viktig resurs
I L Recycling erbjuder helhetslös-
ningar till alla typer av verksam-
heter och har ett brett sortiment 
av utrustning och tjänster för alla 
typer av återvinningsmaterial och 
restprodukter. 

I L Recycling har även färdiga 
konceptlösningar för bl.a. handels-
företag, grafisk industri och kon-
torsverksamhet. Inom handeln 
utgör wellpapp och mjukplast de 

I L Recyclingkoncernen har drygt 460 anställda. Vår verksamhet täcker 
hela landet med anläggningar, kontor och åkerier i 17 städer. Vi har 
dessutom verksamhet i Polen. 

Vi erbjuder helhetslösningar inom återvinning och avfallshantering, 
tjänster för säkerhetsmakulering och fiberförsörjning till pappersbruk. Vi 
har kunskap och system som täcker hela återvinningsprocessen, från 
insamling och transport till sortering, bearbetning och leverans av 
returråvara. Vi är miljö- och kvalitetscertifierade enligt ISO 14001 och 
9001.

 I L Recycling bildades 1951. Våra ägare är SCA, STORA ENSO, 
Fiskeby Board, Kappa Kraftliner och Örebro Kartongbruk.

Fakta:
största kvantiteterna som sorteras 
ur restprodukten, från den grafiska 
industrin blir det förutom pappers-
spill även andra restprodukter, bl.a. 
farligt avfall och på kontoren är det 
mest papper som sorteras ut. 

– Vi måste samla in mer retur-
papper i Sverige, uppmanar Glenn. 
Returpappret är en viktig resurs 
och pappersbruken behöver det i sin 
produktion. Bland annat innehåller 
nytt tidningspapper 40-45 procent 
återvunnet papper. 

I L Recycling har en modern 
fordonspark och ett utvecklat 
logistiksystem för att 
minimera miljöbelastningen.  

Acta Kapitalförvaltning har, 
genom köpet av Svenska Spar, 
etablerat sig i Kungsbacka för 
att på allvar erbjuda företag och 
privatpersoner optimala spar- 
och investeringsprodukter.

– Om kunderna tjänar 
pengar, gör vi det också. Vårt 
senaste bokslut visar att vi skö-
ter oss bra, säger kontorschef 
Helen Tånghed Gunnarsson.

Actas styrka är kompetens, obero-
ende och omsorg om kunden.

– Vi har en bred kompetens i 
Acta inom ekonomi, juridik och 
försäkringar. Flera av oss har två 
akademiska examina och lång erfa-
renhet från finansvärlden. Vårt obe-
roende gör att vi är fria att erbjuda 
våra kunder hela skalan av externa 
lösningar. Vi företräder en mängd 
olika aktörer, alltifrån stora interna-
tionella Morgan Stanley, till mindre 
nationella Lannebo Fonder. Vi tar 
inte betalt för rådgivning, det är det 
mervärde vi ger våra kunder. 

Acta-modellen är det koncept 
rådgivarna arbetar efter där regel-
bunden uppföljning är minst lika 
viktig som inledande situationsbe-
skrivning och behovsanalys.

Nära dialog med kunden
För Acta finns inget tak för hur 
väl företagets rådgivare vill känna 
kunderna. Kundens förutsättningar, 
behov, risktagande och avkast-
ningsförväntan styr Actas rådgiv-
ningsarbete. 

– Vi välkomnade den nya råd-

Det är fantastiskt roligt att jobba med ett trovärdigt och hållbart affärskoncept, försäkrar kontorschef Helen Tång-
hed Gunnarsson.
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givningslagen från förra året, som 
skyddar konsumenten mot felaktig 
rådgivning och även är tydligt 
individanpassad. Ju mer vi vet om 
kunden desto bättre. Tydlighet och 
definierade avkastningsmål i sam-
råd med varje enskild kund, är vårt 
signum.

Investeringslösningar
Actas trovärdighet som partner för 
att få kunderna att uppnå de gemen-
samt satta avkastningsmålen beror 

också på organisationens förmåga 
till att verka innovativt. Acta erbju-
der inte bara ett stort urval fram-
tidsanpassade och kvalitetssäkrade 
spar- och investeringslösningar, 
Acta leder även marknaden framåt 
genom att introducera nya place-
ringsalternativ. 

– Acta var först i Norge med att 
introducera utländska fonder. Vi var 
även tidigt ute med de framgångsri-
ka valutaindexobligationerna. Vårt 
oberoende gör att vi genom nog-

granna analyser och utvärderingar 
enbart rekommenderar de bästa fon-
derna inom de olika områdena. Ban-
kerna har i vanliga fall endast deras 
egna fondbolag att förlita sig till.  

90 minuter från framtiden
De flesta upptäcker Actas fördelar 
genom kostnadsfria seminarier i 
företagets regi. Annars går det bra 
att slå en signal till Acta i Kungs-
backa för ett 90 minuters möte med 
företagets rådgivare.

– Ring för ett förutsättningslöst 
samtal – det är helt kostnadsfritt, 
säger Helen Tånghed Gunnarsson.  

Fakta: 

Acta etablerades i Norge 1990 
och verkar sedan 2000 även 
i Sverige. Företaget har idag 
ca 100 rådgivare på 18 orter i 
Sverige. Acta erbjuder närmare 
500 spar- och investerings-
lösningar från ett trettiotal 
ledande och erkända nationella 
och internationella förvaltare.

Acta förvaltar ca 33 miljar-
der kronor åt 66 000 kunder i 
Sverige och Norge.

Moderbolaget Acta Holding 
ASA har sedan 2001 varit no-
terat på Oslobörsen.

Verksamheten i Acta står 
under tillsyn av Finansinspek-
tionen i Sverige och Kredittill-
synet i Norge.

Acta – trygga råd för frihet


