
Vår dröm - en fossilbränslefri stad

Borås Energi och Miljö har resurser, kompetens och kunskap att hjälpa er att ta hand om 
ert avfall på ett miljömässigt och ekonomiskt fördelaktigt sätt. Vi kan även hjälpa er med 
en miljöriktigt bra hantering av farligt avfall. 

Våra avfallstjänster kan skräddarsys efter just era behov. Läs mer om våra avfallstjänster 
i broschyren. 

Lusharpan blir en renodlad återvinningscentral för företag på vardagar
Nya öppettider, måndag-fredag 07-16. 
Vi förbättrar trafiksituationen med separat in- och utfart. 
Ett nytt betalsystem med besökskort införs. 
Allt farligt avfall från företag ska lämnas till Sobackens avfallsanläggning.

För företag som har verksamhet i Fristad, Dalsjöfors eller Viskafors, finns det möjlighet att 
lösa abonnemang för de lokala återvinningscentralerna. 

Vårt nya betalsystem införs från och med måndagen den 16:e november. För att komma in 
på återvinningscentralen från och med den 16:e november måste ni ha ansökt om besöks-
kort som fungerar som passerkort. Ansökningsblankett finns på baksidan av detta 
blad. Fyll i och skicka tillbaka till oss i svarskuvertet. Mer information finns i broschyren. 

Med vänliga hälsningar

Jonas Holmberg
Marknadschef, Borås Energi och Miljö AB

•
•
•
•

Kundcenter 020-97 13 00
www.borasenergimiljo.se



Ansökan besökskort återvinningscentral
16 november 2009 blir Lusharpan en återvinningscentral för företag och ett inpasseringssystem 
införs. Alla företag som vill besöka återvinningscentralen Lusharpan i Borås måste ansöka om 
ett besökskort som fungerar som passerkort.

Kundnummer (ifylles av Borås Energi och Miljö) 

Namn Personnummer/organisationsnummer

Adress Postnummer Ort

Telefon Mobiltelefon E-post

Faktureringsadress (om annan än ovan) Postnummer Ort

Antal kort

Villkor

Ett besök kostar 200 kr (exkl. moms). Besöksavgifter faktureras månadsvis, betalningsvillkor 30 
dagar. Första kortet är gratis och efterföljande kort kostar 100 kr/st (exkl. moms). Besökskortet 
är en värdehandling som bör förvaras säkert. Förlust av kort anmäls till Borås Energi och Miljös 
Kundcenter på telefon 020-97 13 00.

Ansökningsblankett skickas till:
Borås Energi och Miljö AB
Box 1713
501 17 Borås

Jag intygar att de uppgifter jag lämnat är korrekta och fullständiga. Jag har tagit del av ovanstå-
ende villkor och förbinder mig att följa gällande anvisningar vid besök på återvinningscentralen. 

Ort och datum

Namnteckning Namnförtydligande

Företag som har verksamhet i Fristad, Viskafors och Dalsjöfors kan lösa ett årsabonnemang som 
gäller för den lokala återvinningscentralen och lämna sitt avfall där. Kontakta Kundcenter eller 
kryssa i rutan om du vill bli kontaktad angående ett abonnemang på någon av dessa centraler.

 Ja, jag vill bli kontaktad angående abonnemang.


