
Förstasida med bild 

Välj denna sida om du vill infoga bild. 

1. Klicka på den runda bilden.  

För att lägga in bild  

från Sysavs bildbank,  

välj ImageShopper i Sysavfliken. 

2. Välj bild och dubbelklicka på bilden. 

3. Använd Image Tools i Sysavfliken  

för att behandla bilden. 

 

För att ladda ner  

färdiga presentationsbilder 

1. Klicka på SlideShopper i Sysavfliken.  

Välj presentation utifrån ämne.  

2. Markera de bilder du vill använda  

och infoga genom att klicka på  

de blå ikonerna längst ner. 

 

För att byta layout på powerpointbilden 

Högerklicka på powerpointbilden 

>Layout>Välj ny layout 

 

Ändra färgtema 

1. Klicka på fliken Design>Färger 

2. Högerklicka på en av Sysavs färgteman 

>Välj Använd i alla bilder 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. För att det nya färgtemat ska slå igenom på 

alla bilder >Markera alla bilder>Välj Återställ. 

Sysav 

Nya roller i (fram)tidens avfallssektor. 

 

 
Andreas Nicolaidis 

Sysav Utveckling AB & Miljöförvaltingen Malmö Stad 

a.nicolaidis@me.com 
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Text och bild  

Använd denna bild om  

du vill lägga text till  

vänster och bild till höger 

 

För att byta layout på 

powerpointbilden 

Högerklicka på powerpointbilden 

>Layout >välj ny layout 

 

För att infoga fördefinierad 

punktlista, använd Minska/öka 

listnivå som finns under Start + 

 

 

 

Infoga bild 

1. För att lägga in bild från 

Sysavs bildbank, välj 

ImageShopper i Sysavfliken. 

2. Välj bild och dubbelklicka  

på bilden. 

3. Använd Image Tools  

i Sysavfliken för  

att behandla bilden. 

Sysavregionen 

/ bild 2 

 14 kommuner 

 726 134 invånare 

 Bildat 1974 

 294 medarbetare 
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Text och två bilder 

Använd denna bild om  

du vill ha text till vänster  

och två bilder till höger 

 

För att byta layout på 

powerpointbilden 

Högerklicka på powerpointbilden 

>Layout >välj ny layout 

 

För att infoga fördefinierad 

punktlista, använd Minska/öka 

listnivå som finns under Start + 

 

 

 

Infoga bild 

1. För att lägga in bild från 

Sysavs bildbank, välj 

ImageShopper i Sysavfliken. 

2. Välj bild och  

dubbelklicka på bilden. 

3. Använd Image Tools  

i Sysavfliken för att  

behandla bilden. 

Sysavs uppdrag 

/ bild 3 

 Ta emot avfall från kommuner, 

invånare och företag i södra Skåne 

 Ta hand om och behandla avfallet på 

ett miljöriktigt sätt 

 Återvinna avfallet till nyttiga resurser 

för samhället 
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Text och två bilder 

Använd denna bild om  

du vill ha text till vänster  

och två bilder till höger 

 

För att byta layout på 

powerpointbilden 

Högerklicka på powerpointbilden 

>Layout >välj ny layout 

 

För att infoga fördefinierad 

punktlista, använd Minska/öka 

listnivå som finns under Start + 

 

 

 

Infoga bild 

1. För att lägga in bild från 

Sysavs bildbank, välj 

ImageShopper i Sysavfliken. 

2. Välj bild och  

dubbelklicka på bilden. 

3. Använd Image Tools  

i Sysavfliken för att  

behandla bilden. 

Vision 
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Sysav bidrar till att skapa världens mest 

hållbara region, för denna och kommande 

generationer 



Rubrik och stor bild 

 

 

 

 

För att byta layout på 

powerpointbilden 

Högerklicka på powerpointbilden 

>Layout >välj ny layout 

 

Infoga bild 

1. För att lägga in bild från 

Sysavs bildbank, välj 

ImageShopper i Sysavfliken. 

2. Välj bild och  

dubbelklicka på bilden. 

3. Använd Image Tools  

i Sysavfliken för att  

behandla bilden. 

 

Siffror 
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 Ca 850 000 ton avfall 2015 

 98 % till material- eller energiåtervinning 

 2 % till deponi 
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Text och två bilder 

Använd denna bild om  

du vill ha text till vänster  

och två bilder till höger 

 

För att byta layout på 

powerpointbilden 

Högerklicka på powerpointbilden 

>Layout >välj ny layout 

 

För att infoga fördefinierad 

punktlista, använd Minska/öka 

listnivå som finns under Start + 

 

 

 

Infoga bild 

1. För att lägga in bild från 

Sysavs bildbank, välj 

ImageShopper i Sysavfliken. 

2. Välj bild och  

dubbelklicka på bilden. 

3. Använd Image Tools  

i Sysavfliken för att  

behandla bilden. 

Regional kretsloppsplan 
2016-2020 
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Resultatet av ett gemensamt samarbete 

mellan Sysav och de 14 

ägarkommunerna.  

 

Ett strategiskt dokument för utvecklingen 

av regionens avfallshantering till 2020.  

 

Tre fokusområden med underliggande 

effektmål till 2020. 



Rubrik och innehåll 

 

 

 

 

För att byta layout på 

powerpointbilden 

Högerklicka på 

powerpointbilden >Layout 

>välj ny layout 

 

För att infoga fördefinierad 

punktlista, använd  

TAB-tangenten  

Avfallshierarkin 
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Avfallshierarkin är är stommen i kretsloppsplanen och (fram)tidens avfallshantering. 

 

(Fram)tidens avfallshantering strävar ständigt högre upp i avfallshierarkin. För att klara 

detta är förebyggande arbete minst lika viktigt som själva avfallshanteringen.  

 

 



Text och två bilder 

Använd denna bild om  

du vill ha text till vänster  

och två bilder till höger 

 

För att byta layout på 

powerpointbilden 

Högerklicka på powerpointbilden 

>Layout >välj ny layout 

 

För att infoga fördefinierad 

punktlista, använd Minska/öka 

listnivå som finns under Start + 

 

 

 

Infoga bild 

1. För att lägga in bild från 

Sysavs bildbank, välj 

ImageShopper i Sysavfliken. 

2. Välj bild och  

dubbelklicka på bilden. 

3. Använd Image Tools  

i Sysavfliken för att  

behandla bilden. 

Fokusområde 1: Hållbar 
konsumtion för minskade 
avfallsmängder. 

/ bild 8 

 År 2020 är den totala mängden 

hushållsavfall per person mindre än år 

2015. 

 

 År 2020 är den totala mängden 

textilavfall i restavfallet halverad 

jämfört med 2015. 
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Text och två bilder 

Använd denna bild om  

du vill ha text till vänster  

och två bilder till höger 

 

För att byta layout på 

powerpointbilden 

Högerklicka på powerpointbilden 

>Layout >välj ny layout 

 

För att infoga fördefinierad 

punktlista, använd Minska/öka 

listnivå som finns under Start + 

 

 

 

Infoga bild 

1. För att lägga in bild från 

Sysavs bildbank, välj 

ImageShopper i Sysavfliken. 

2. Välj bild och  

dubbelklicka på bilden. 

3. Använd Image Tools  

i Sysavfliken för att  

behandla bilden. 

Fokusområde 2: Hållbar 
sortering med ökad 
återvinning. 

/ bild 9 

 År 2018 är 50 % av matavfallet 

utsorterat och behandlat biologiskt så 

att växtnäring och energi tagits tillvara, 

år 2020 är nivån ännu högre. 

 

 År 2020 är mängden förpackningar 

och tidningar i restavfallet halverat för 

respektive material jämfört med år 

2015. 

 

 År 2020 är nedskräpning mindre än år 

2016. 
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Text och två bilder 

Använd denna bild om  

du vill ha text till vänster  

och två bilder till höger 

 

För att byta layout på 

powerpointbilden 

Högerklicka på powerpointbilden 

>Layout >välj ny layout 

 

För att infoga fördefinierad 

punktlista, använd Minska/öka 

listnivå som finns under Start + 

 

 

 

Infoga bild 

1. För att lägga in bild från 

Sysavs bildbank, välj 

ImageShopper i Sysavfliken. 

2. Välj bild och  

dubbelklicka på bilden. 

3. Använd Image Tools  

i Sysavfliken för att  

behandla bilden. 

Fokusområde 3: Hållbar 
hantering för renare miljö. 

/ bild 10 

 År 2020 är mängden farligt avfall i 

restavfallet noll. 

 

 År 2020 är avfallstransporterna 

fossilbränslefria. 

 

 År 2020 är våra intressenters 

förtroende för hela avfallskedjan större 

än år 2016.  
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Text och bild  

Använd denna bild om  

du vill lägga text till  

vänster och bild till höger 

 

För att byta layout på 

powerpointbilden 

Högerklicka på powerpointbilden 

>Layout >välj ny layout 

 

För att infoga fördefinierad 

punktlista, använd Minska/öka 

listnivå som finns under Start + 

 

 

 

Infoga bild 

1. För att lägga in bild från 

Sysavs bildbank, välj 

ImageShopper i Sysavfliken. 

2. Välj bild och dubbelklicka  

på bilden. 

3. Använd Image Tools  

i Sysavfliken för  

att behandla bilden. 

Nya mål, nya åtgärder 

/ bild 11 7 september 2017 

• Förebygga avfall 

Utbildningar & kampanjer 

”Four fit challenge”  

SAMSA Innovation 

Cleantech TIPP ”Food Loop Systems” 

 

• Insatser för återbruk 

Återbyggdepån  

Loppiscontainers på ÅVC 

Återbrukshuset 

 

• Material- & energiåtervinning 

Ökad textilåtervinning 

Användning av slagg & aska 

”Delad energi är dubbel energi” 

 



Text och bild  

Använd denna bild om  

du vill lägga text till  

vänster och bild till höger 

 

För att byta layout på 

powerpointbilden 

Högerklicka på powerpointbilden 

>Layout >välj ny layout 

 

För att infoga fördefinierad 

punktlista, använd Minska/öka 

listnivå som finns under Start + 

 

 

 

Infoga bild 

1. För att lägga in bild från 

Sysavs bildbank, välj 

ImageShopper i Sysavfliken. 

2. Välj bild och dubbelklicka  

på bilden. 

3. Använd Image Tools  

i Sysavfliken för  

att behandla bilden. 

Four Fit Challenge 

/ bild 12 

 Kampanj för hållbar konsumtion och 

avfallsförebyggning 

  Utmaningen: Klara dig på endast fyra 

plagg på en vecka 

 Öka medvetenheten kring 

modebranschens etiska- och 

miljömässiga baksida. 

 

 Har involverat modebloggare, 

politiker, medier och klädföretag. 

 Har nått ut till 3,5 miljoner människor. 
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Text och två bilder 

Använd denna bild om  

du vill ha text till vänster  

och två bilder till höger 

 

För att byta layout på 

powerpointbilden 

Högerklicka på powerpointbilden 

>Layout >välj ny layout 

 

För att infoga fördefinierad 

punktlista, använd Minska/öka 

listnivå som finns under Start + 

 

 

 

Infoga bild 

1. För att lägga in bild från 

Sysavs bildbank, välj 

ImageShopper i Sysavfliken. 

2. Välj bild och  

dubbelklicka på bilden. 

3. Använd Image Tools  

i Sysavfliken för att  

behandla bilden. 

Återbyggdepån  

/ bild 13 

 Drivs av Sysav & Malmö Stads 

Serviceförvaltning 

 

 På Sysavs återvinningscentraler tar vi 

emot begagnat byggmaterial som går 

direkt till Återbyggdepån.  

 

 Försäljning av återvunnet 

byggmaterial 

 

 Miljövänligt och billigt  

 

 

 

7 september 2017 



Text utan bild 

För Powerpoint-bild utan bild. 

Rubriken läggs till vänster 

och text till höger 

 

För att byta layout på 

powerpointbilden 

Högerklicka på 

powerpointbilden >Layout 

>välj ny layout 

 

För att infoga fördefinierad 

punktlista, använd 

Minska/öka listnivå som 

finns under Start +  

SAMSA innovation 
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 Innovationstävling där 

innovationsupphandling användes 

som verktyg. 

 Behovet: Lösningar som kan 

komplettera och delvis ersätta 

traditionella ÅVC:er genom ökat 

återbruk. 

 

 

 

 

 Erfarenhet: Svårt att definiera behovet 

så pass detaljerat att man får det 

slutresultatet man vill ha utan att ”låsa 

in sig” med redan existerande 

lösningar.  

 

” Atkins jobbar med att utveckla en app 

 för att du ska kunna låna, byta, hyra eller 

 ge bort saker du annars skulle ha slängt  

eller köpt” 

 
 Utveckling av prototyp öppen för upphandling 

Under 2016. 

Atkins Sverige AB 

”off2off erbjuder organisationer en  

molnbaserad kommunikationstjänst  

som synliggör och matchar användarnas 

behov med funktionella överskott” 

 
 ”Ett internt blocket där resurser delas mellan  

 avdelningar i en organisation”. 

 3,6 milj SEK i besparingar för Malmö Stad. 

Off2Off 



Text och bild  

Använd denna bild om  

du vill lägga text till  

vänster och bild till höger 

 

För att byta layout på 

powerpointbilden 

Högerklicka på powerpointbilden 

>Layout >välj ny layout 

 

För att infoga fördefinierad 

punktlista, använd Minska/öka 

listnivå som finns under Start + 

 

 

 

Infoga bild 

1. För att lägga in bild från 

Sysavs bildbank, välj 

ImageShopper i Sysavfliken. 

2. Välj bild och dubbelklicka  

på bilden. 

3. Använd Image Tools  

i Sysavfliken för  

att behandla bilden. 

”Delad energi är 
dubbel energi” 

/ bild 15 

 Vinnovaprojekt 

 Mål: Effektivare energiförsörjning i 

Malmö Hamn där restflöden används 

som resurser. 

 Bygger på att hitta synergier och 

innovativa affärsmodeller mellan 

aktörer i hamnområdet. 

  Hamnen i Malmö visar vägen för en 

cirkulär och grön ekonomi genom så 

kallad industriell symbios.  
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Använd denna bild om  

du vill lägga text till  

vänster och bild till höger 

 

För att byta layout på 

powerpointbilden 

Högerklicka på powerpointbilden 
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Cleantech TIPP 
Case: Food Loop Systems 

/ bild 16 

• Behovet: ett system för att förhindra 

matsvinn i producent, grossist och 

butiksledet; 

• En organiserad ”second hand” 

marknad för den maten som går 

förlorad i livsmedelskedjan;  

• Nya lösningar för ”upcycling” av 

matsvinn och matavfall, utvecklade 

genom samverkan mellan privata och 

offentliga aktörer. 

 En lösning för att kartlägga, samla in, 

transportera och omfördela 

livsmedelsöverskott från ”källa” till 

”användare”. 
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Leverantörer Koordinatörer 

Entreprenörer 



Rubrik och innehåll 

 

 

 

 

För att byta layout på 

powerpointbilden 

Högerklicka på 

powerpointbilden >Layout 

>välj ny layout 

 

För att infoga fördefinierad 

punktlista, använd  

TAB-tangenten  

Konceptidé 
Butik 

Koordinator  

Mjukvara 

Logistik 

Sortering 

 

 

Förädling & Distribution 

Nya 

produkter 
Bistånd 

Svinn 

Andreas Nicolaidis Sysav Utveckling AB 

Råvara 



Avslutningssida 

Infoga gärna www.sysav.se  

och dina kontaktuppgifter. 

 

1. Klicka på den runda bilden. 

För att lägga in bild från Sysavs 

bildbank, välj ImageShopper  

i Sysavfliken. 

2. Välj bild och  

dubbelklicka på bilden. 

3. Använd Image Tools  

i Sysavfliken för att  

behandla bilden. 

 

För att byta layout på 

powerpointbilden 

Högerklicka på 

powerpointbilden >Layout 

>välj ny layout 
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 Ökad offentlig – privat 

samverkan; 

 Hårdare krav, men även fler 

möjligheter; 

 Gränserna avfall/resurs suddas 

ut; 

 Avfallsbolagens roll förändras 

 

(Fram)tiden 



Avslutningssida 

Infoga gärna www.sysav.se  

och dina kontaktuppgifter. 

 

1. Klicka på den runda bilden. 

För att lägga in bild från Sysavs 

bildbank, välj ImageShopper  

i Sysavfliken. 

2. Välj bild och  

dubbelklicka på bilden. 

3. Använd Image Tools  
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behandla bilden. 

 

För att byta layout på 
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powerpointbilden >Layout 

>välj ny layout 

/ bild 19 

Besök gärna vår webbplats 
www.sysav.se 

 

 

 

Andreas Nicolaidis 

Sysav Utveckling AB 

a.nicolaidis@me.com 

 

 

Tack! 
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