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Från avfall till resurs - se vad bra det kan bli! 
Välkommen till invigning av June Avfall & Miljös nya lokaler på Torsvik!

Fredag 1 juni 2018 mellan klockan 11.00 och 15.00 inviger June Avfall & Miljö de nya 
lokalerna på Torsvik, Jönköping. Media bjuds in för att delta i invigningsceremonin. 

Den 20 april flyttade June Avfall & Miljö in i nya lokaler. Förutom sortergårdarna finns nu allt 
samlat på en och samma plats, sopbilar, administration och verkstad. För det nya bolaget är det 
viktigt att leva efter sin vision; ”Från avfall till resurs för ett hållbart samhälle”. Därför finns det 
i nästan varje rum återbrukade möbler, såsom stolar, bord, bordsskivor, soffor, fåtöljer  
och lampor.  
 

- Vi jobbar med att avfall inte ska finnas, det ska cirkulera. Hela vår arbetsplats är ett bevis på  
att det fungerar, berättar utvecklingschef  Hanna Allemyr och som är en av de ansvariga för 
flytten till de nya lokalerna. Avfall är en resurs och är idag något väldigt roligt och utvecklande 
att jobba med. 

- Det känns riktigt bra. I dessa lokaler räknar vi med att utveckla vår verksamhet inför 
framtiden, säger Ulf  Persson, VD för June Avfall & Miljö. Det blir ett lyft för våra medarbetare, 
men också för de kunder och samarbetspartners som besöker oss. 

Välkommen till invigningsceremonin!
Medierna hälsas välkomna till invigning och rundvandring. 

Tid:  Fredag 1 juni 2018, klockan 11.00-15.00 (invigningsceremonin sker cirka kl 11.15)
Plats:  Momarken 42, på Torsvik i Jönköping

Under invigningsceremonin medverkar bland annat
• Peter Jutterström, Kommunalråd och  
    styrelseordförande för June Avfall & Miljö AB

• Ulf  Persson, VD, June Avfall & Miljö AB

Efter invigningen är det visning av de nya lokalerna och mingel med enkel förtäring.

Kontakt
Annica Ekberg     Hanna Allemyr   
Marknadschef      Utvecklingschef
0725-47 92 07, annica.ekberg@juneavfall.se  036-17 19 17, hanna.allemyr@juneavfall.se 

Fakta
June Avfall och Miljö AB är ett kommunägt bolag som ägs tillsammans av Jönköping, Habo och Mullsjös 
kommuner. Bolaget bildades 1 januari 2018 och sköter bland annat kommunernas sophämtning, slam-
tömning och 11 sortergårdar.


