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släppsrätter motsvarande 6 906 ton fossil
koldioxid. En tredjedel köptes av företag som köpt
större poster, merparten troligen för att ge sina
anställda utsläppsrätter i julklapp. (TT SPEKTRA)
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POPULÄR JULKLAPP: Aldrig tidigare har så många
tecknat sig för utsläppsrätter som under december månad, konstaterar SNF, Svenska Naturskyddsföreningen. Sammanlagt sålde föreningen ut-
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Boka dina
privatannonser
via webben!
Steg 2
Hagby återvinningsstation fungerar
som mellanlager. Fredrik Hendered är
ansvarig för elektronikmottagningen.
– Vi tar emot omkring 40 burar med
avfall varje dag. När det är högtryck
så är det ett riktigt virrvarr med bilar
överallt, säger Fredrik Hendered.

De ﬂesta privatannonser kan du boka via vår hemsida,

www.tabydanderydtidning.se
Boka din annons redan idag!
Bokningsstopp torsdagar kl. 14 till tisdagstidningen och
tisdagar kl. 14 till fredagstidningen.

Anno
publice nsen
ras båd

Sökbar i hela landet!
Annonsen publiceras i 14 dagar på vår hemsida
och på webbplatsen Lokus, vilket innebär att den är
sökbar via över 50 lokaltidningars hemsidor.
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Bild i annonsen!
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Nu kan du lägga in bild i din tidningsannons.
På webben upp till fem bilder.
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Skickar du manus per post kostar annonsen 80:- + faktureringsavgift 44:-.
Annonsen publiceras även på webbplatsen Lokus, men du kan inte ha bild i annonsen.

❑ Köp & sälj

❑ Motor ❑ Bostad

❑ säljes ❑ köpes ❑ bytes ❑ skänkes ❑ hyres ❑ uthyres
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Införingsdatum: ...............................................................................
Annonstext (rubrik 20 tecken + 100 tecken) ...................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
................................................................... Tel. ............................

Namn .............................................................................................
Adress .............................................................................................
Postnummer ................... Postadress .............................................
Skicka kupongen till: Täby Danderyd Tidning, Annonsavdelningen, c/o Norrtälje Tidning, 761 84 Norrtälje.

Avstickare
Det farliga avfallet, som flamskyddsbehandlad
plast och kvicksilver, går vidare
till Sakabs anläggning utanför
Kumla.

Steg 5
Ur en specialanpassad smältugn på Rönnskärsverket i Skellefteå kommer guld, silver, palladium och koppar. En del av elektronikavfallet blir
således råvara för nya produkter.
– Av de 6 ton guld vi återvinner varje år ingår
elektronikskrot med en rätt stor andel. Om vi
kan återvinna resursvänligt behöver vi inte
plocka upp så mycket ur backen, säger Hans
Henriksson på Bolidens Rönnskärsverk.

-en riktigt bra lokaltidning!

PRENUMERERA DU OCKSÅ!
Gå in på www.tabydanderydtidning.se och registrera
din prenumeration. Välkommen som prenumerant!

